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1. Informacje wstępne  
     
      
1.1 Ramy prawne  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu na mocy uchwały Rady Miasta 
Poznania Nr XIV/124/III/99 z dnia 18 maja 1999 r. rozpoczął działalność z dniem 1 
czerwca 1999 r. 
 
W dniu 2.08.2002r. Zarząd Miasta Poznania uchwalił zmiany do Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Utworzono również projekt nowego Regulaminu 
Organizacyjnego MOPR 
 
W  2002 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z : 
• ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

1998 r. Nr 64 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z 
późniejszymi zmianami) 

 
• ustawy  z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

jednolity Dz.U. nr 137/98 poz.887 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

1994 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i 

wychowawczych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
zmianami), 

 
• ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 
42, poz. 371), 

• ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. nr 72/2002 poz.664 z późniejszymi zmianami), 

 
• ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 

155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) 
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1.2. Struktura wydatków  w odniesieniu do realizowanych zadań      
          ustawowych 
 
 
OGÓLNY KOSZT WYDATKÓW MOPR W ROKU 2002 WYNIÓSŁ -    63.713.640 zł.   
 tj. 99 % planu  / w odniesieniu do roku 2001 nastąpił 16,5 % wzrost wydatków /  
 
Koszt obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych 53.298.965 zł oraz koszty 
obsługi tych zadań 10.414.675 zł, w tym  :  
 
        Ogółem        świadczenia  obsługa
 
zadania własne gminy 30.248.339 zł, w tym : 25.092.657 zł           5.155.682 zł 

 
zadania zlecone gminie 25.053.364 zł      20.880.065 zł         4.173.299 zł 

 
zadania własne powiatu   7.684.289 zł        6.795.795 zł  888.494 zł 

 
zadania zlecone powiatu      727.648 zł           530.448 zł  197.200 zł 
 
MOPR wypłacał również klientom ryczałty będące częścią dodatków 
mieszkaniowych przyznanych przez Dział Dodatków Mieszkaniowych UMP w kwocie 
53.333 zł. , środki te nie są jednak wliczane do planu budżetowego MOPR. 

 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Ogólny  koszt 58.780.815 zł. obejmuje wypłatę świadczeń i koszty obsługi na 
realizację świadczeń z zakresu  :  
       

▪  zadania własne gminy 30.050.092 zł      
 

▪  zadania zlecone gminie 21.108.058 zł     
 

▪  zadania własne powiatu   7.419.465 zł       
 

▪  zadania zlecone powiatu      203.200 zł            
           
           

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH I POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 
 
Ogólny koszt  2.561.733 zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

 
▪ ubezpieczenie społeczne  1.413.000 zł 
▪ ubezpieczenie zdrowotne  1.148.733 zł   
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 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Ogólny koszt  789.272 zł obejmuje środki wydatkowane na :  

 orzeczenie stopnia niepełnosprawności -   524.448 zł  
 

 wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej -  155.962 zł  
 

 likwidacja barier architektonicznych -    108.862 zł 
 

W budżecie MOPR nie są natomiast ujęte wydatki na pomoc udzieloną osobom 
niepełnosprawnym  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych – w roku 2002 pomocą  tą objęto  2.630 osoby i 5 
podmiotów, na co przeznaczono łącznie 4.092.168 zł.  
 

 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZASIŁKACH RODZINNYCH I 
PIELĘGNACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

 
Wydatkowany koszt 1.383.573 zł. obejmuje wydatki na : 

 zasiłki rodzinne dla 847 osób na łączną kwotę 332.779 zł 
 zasiłki pielęgnacyjne dla 801 osób na łączną kwotę 1.050.794 zł 

 
Całość wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej budżetu państwa 

 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W 
TRZEŹWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 
Środki w wysokości  198.247 zł  pozyskane z Państwowego Funduszu 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi zostały przeznaczone na realizację „Programu 
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym”. 
 
z tego :  

o 114.506 zł przeznaczono na zapewnienie następujących świadczeń dla 
rodzin : 

 kolonie specjalistyczne dla 146 dzieci -   77.230 zł 
 wyjazdy terapeutyczne dla 107 osób-   10.722 zł 
 impreza świąteczna dla 517 dzieci -    26.554 zł 

o 83.741 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 6 specjalistami i 2 
konsultantami ds. rodzin alkoholowych 

 
 
 

 W roku 2002 nie realizowano świadczeń w ramach ustawy o 
kombatantach i osobach represjonowanych z uwagi na brak dotacji 
na ten cel z  Państwowego Funduszu  Kombatantów. 
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1.3  Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na zadania    
       gminy i powiatu (zlecone i własne) 
 
 

 
Wyszczególnienie 

 
rok 2001 rok 2002 2002 : 2001

zadania własne gminy - ogółem 26 168 629 30 248 339 15,6 % 
  zasiłki obligatoryjne 9 017 778 10 096 234 11,9 % 
  zasiłki fakultatywne 11 877 149 13 951 218 17,5 % 
  program Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 211 761 198 247  - 6,4 % 
  wydatki inwestycyjno - remontowe 279 982 846 958 202,5 % 
  utrzymanie ośrodka 4 781 959 5 155 682 7,8 % 
zadania zlecone gminy - ogółem 21 375 665 25 053 364 17,2 % 

* zasiłki obligatoryjne 12 972 220 15 688 972 21,0 % 
** zasiłki fakultatywne 6 266 1 215 727 x 

 wyprawki szkolne – program rządowy 0 30 060 x 
  składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne 2 773 672 2 561 733  - 7,7 % 
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 313 000 1 383 573 5,4 % 
  pomoc dla kombatantów 334 707 0  x 
  utrzymanie ośrodka 3 975 800 4 173 299 5,0 % 
zadania własne powiatu – ogółem* 6 642 757 7 684 289 15,7 % 
  wydawanie legitymacji osobom niepełnospra. 44 000 155 962 254,4 % 
  rodziny zastępcze 5 321 594 6 107 771 14,8 % 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 198 151 308 976 55,9 % 
  interwencja kryzysowa 224 630 114 224  - 49,2 % 
 pomoc osobom niepełnosprawnym  0 108 862 x 
  utrzymanie ośrodka 854 382 888 494 4,0 % 
zadania zlecone powiatu – ogółem* 494 721 727 648 47,1 % 
  orzekanie o stopniu niepełnosprawności 373 036 524 448 40,6 % 
  pomoc dla uchodźców 29 550 6 000  - 79,7 % 
  pomoc dla repatriantów 4 935 0 x 

  
utrzymanie powiatowego centrum pomocy 
 rodzinie 87 200 197 200 126,1 % 

 
wydatki ogółem 54 681 772 63 713 640 16,5 % 

  dodatki mieszkaniowe 60 660 53 333  - 12,1 % 
 

* zasiłki obligatoryjne : zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta 
socjalna, zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa ( okresowy i jednorazowy ), specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego  

 
**  zasiłki fakultatywne : zasiłek okresowy, zasiłek okresowy specjalny, zasiłek celowy w formie biletu 

kredytowanego, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub 
ekologicznej 
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2. Opis realizacji zadań 
 
 
 
2.1 Zadania gminy 
 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu : 
 
• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności, 
• długotrwałej choroby, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i 
rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza (stan na 31.12.02r): 

- na osobę samotnie gospodarującą  - 461 zł 
- na pierwszą osobę w rodzinie – 418 zł 
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 294 zł 
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 zł 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności . 
 
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter 
obowiązkowy jak i fakultatywny. 
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Porównanie wydatków na świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i 
własnych gminy w latach 2001 i 2002 

 
         Kwota udzielonych świadczeń Wyszczególnienie 

 2001 2002 % wzrostu 

 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych 
 

 
 

33.873.413 

 
 

40.952.150 

 
 

20,9 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

 
12.978.486 

 
16.904.699 

 
30,3 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

 
20.894.927 

 
24.047.451 

 
15,1 

 
 
Liczba gospodarstw domowych korzystających w roku 2002 z pomocy materialnej w 
ramach zadań gminnych wzrosła w stosunku do 2001 roku o 14% , a wydatkowana 
kwota wzrosła o 20,9%. Natomiast liczba klientów korzystających z pomocy w 
ramach zadań zleconych wzrosła o 65,1%, a koszt tej pomocy wzrósł o 30,3%. 
Wzrost ten spowodowany jest wypłatą w 2002 roku zasiłków okresowych, której to 
pomocy z uwagi na brak środków nie realizowano w 2001 roku.  
Liczba klientów korzystających z pomocy w ramach zadań  własnych wzrosła o 
17,8% , a koszt tej pomocy o 15,1%.  
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2.1.1  Realizacja świadczeń z zakresu zadań zleconych gminie 
 
 

Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w  2002r 

    LICZBA OSÓB         

FORMY POMOCY   KTÓRYM LICZBA KWOTA  LICZBA  LICZBA 

    PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN OSÓB  

     DECYZJĄ   W ZŁ   W RODZINACH

    ŚWIADCZENIA         
0   1 2 3 4 5 

RAZEM (wiersz 2-11) 1 6 925 x 16 904 699 6 869 16 389 
              
ZASIŁKI STAŁE  2 677 6 375 2 627 906 677 2 153 
           
ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAWCZE   3 978 9 550 2 981 031 972 1 943 
              
ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY 4 349 3 063 1 241 751 349 944 
              
ZASIŁEK OKRESOWY SPECJALNY 5 0 0 0 0 0 
           
ZASIŁKI OKRESOWE 6 1 980 4 127 1 206 854 1 980 5 529 
              
RENTA SOCJALNA 7 1 963 20 285 7 912 585 1 950 4 055 
ZASIŁEK Z TYTUŁU OCHRONY             
MACIERZYŃSTWA – ogółem 8 536 2 354 642 899 536 1 725 
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE              
BILETU KREDYTOWANEGO 9 472 649 8 873 470 493 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE             
WYDATKÓW POWST. W WYNIKU KLĘSKI 10 0 0 0 0 0 
ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ             

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE           
PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 11 73 30 832 282.800 72 81 
O OCHRONIE  ZDROWIA PSYCHICZNEGO       

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE             
razem / wiersz 16+17 / 12 x x 1 383 573 X X 
       
ZASIŁKI RODZINNE 13 847 7 181 332 779 535 1 579 
             
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 14 801 7 697 1 050 794 762 1 653 

SKŁADKI  ZUS 15 x x 2 561 733 x x 

POMOC DLA KOMBATANTÓW 16 0 0 0 0 0 
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PORÓWNANIE WYDATKÓW  NA  ZADANIA  ZLECONE  GMINIE 

w latach 2001 i 2002 
 

 
Wyszczególnienie rok 2001 rok 2002  2002 : 2001

1 
 
zasiłki obligatoryjne 12 723 866 15 415 045 +21,1% 

2 Zasiłki fakultatywne – zasiłki okresowe 920 1 206 854 - 

3 
 
składki na ubezpieczenie ogółem 2 773 672 2 561 733 -7,8% 

a składki na ubezpieczenie społeczne  1 899 984 1 413 000 -25,6% 
b składki na ubezpieczenie zdrowotne 873 688 1 148 733 +31,5% 

4 
 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 253 700 282 800 +11,5% 

5 
 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 313 000 1 383 573 +5,4% 

6 
 
pomoc dla kombatantów 297 517 0 - 

7 
 
Wydatki ogółem / 1+2+3+4+5+6 / 17 362 675 20 850 005 +20,1% 

 
 
Na zadania zlecone gminy wydatkowano ogółem 20.850.005 zł, z czego najwięcej 
środków wydatkowano na zasiłki o charakterze stałym.  
 

• Do świadczeń o charakterze stałym należą takie formy pomocy, jak: renta 
socjalna, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy.  Wydatki na te świadczenia 
wynosiły 13.521.522 zł , co stanowiło łącznie 64,9% ogółu kosztów poniesionych 
na realizację zadań zleconych gminie. 

 
• Do świadczeń o charakterze okresowym należą takie formy pomocy, jak zasiłki 

okresowe, okresowe specjalne, okresowe gwarantowane, z tytułu ochrony 
macierzyństwa . 
 W 2002 roku  była realizowana pomoc w postaci zasiłków okresowych na kwotę    
1.206.854 zł. Środki te były wydatkowane tylko w trzecim kwartale po  korekcie    
 planu dokonanej w październiku 2002r.  
  
 

• W ramach realizacji ustaw o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i 
zdrowotnym MOPR wypłacał składki na ubezpieczenie społeczne osobom 
otrzymującym zasiłki  stałe, gwarantowane zasiłki okresowe,  oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom otrzymującym zasiłki stałe , stałe 
wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, rentę socjalną, osobom objętym 
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. 

 
Ogólny koszt  2.561.733 zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

ubezpieczenie społeczne  1.413.000 zł 
ubezpieczenie zdrowotne  1.148.733 zł 
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W 2002r. wzrosła liczba osób uprawnionych do opłacania ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego. Z drugiej strony zmiana wysokości podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (do 31.12.01r. była to kwota 
najniższego wynagrodzenia, w 2002r. wysokość zasiłku stałego tj. od 01.06.02 – 
418 zł) spowodowała  spadek wydatków na ubezpieczenie społeczne w 2002r. w 
stosunku do 2001r. o 25,6%. 
 

• W 2002 roku kontynuowano realizację zadania zleconego gminie, w postaci    
specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie   przepisów o   

      ochronie zdrowia psychicznego. Pomocą w tej formie objęto 73 osoby, na co  
wydatkowano  282.800 zł.   

       
• W ramach zadań nałożonych przez ustawę z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach 

rodzinnych i pielęgnacyjnych filie MOPR ustaliły uprawnienia i wypłaciły  w/w 
świadczenia z rozdziału 85316 – na łączną kwotę 1.383.573 zł,  z tego : 
- zasiłki rodzinne   332.779 zł 
- zasiłki pielęgnacyjne       1.050.794 zł 
W 2002 roku nastąpił spadek wydatków na zasiłki rodzinne w stosunku do 2001  
roku. Spowodowane to jest zmianą przepisów prawnych dotyczących kryteriów   
uprawniających do otrzymywania zasiłku rodzinnego, co spowodowało spadek 
liczby osób uprawnionych   
 

• W 2002 roku nie były realizowane zadania z zakresu administracji rządowej 
nałożone na powiaty wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach  będących ofiarami represji wojennych i   okresu powojennego, z 
powodu braku środków z Państwowego Funduszu Kombatanckiego  
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2.1.2.  Realizacja  świadczeń z zakresu zadań własnych gminy  
           (obligatoryjne i fakultatywne) 

     
     
 Struktura wydatków na zadania własne gminy w 2002 r. 

    LICZBA OSÓB         

FORMY POMOCY   KTÓRYM LICZBA KWOTA  LICZBA  LICZBA 

    PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN OSÓB  

     DECYZJĄ   W ZŁ   
W 

RODZINACH

    ŚWIADCZENIA         
0   1 2 3 4 5 

 
RAZEM / suma wierszy 2+3+5+6+8+9+10+11+12+14/  1 14 385 X 24 047 451 13 397 33 000 
                     
              
SCHRONIENIE 2 23 1 006 5 145 23 30 
              
POSIŁEK OGÓŁEM   w tym : 3 5 115 1 039 903 3 092 941* 3 976 9 988 
    dla dzieci i młodzieży w okresie            
    nauki w szkole 4 3 429 831 293 1 812 903* 2 058 6 383 
            
UBRANIE 5 2 748 4 300 445 217 2 700 7 390 
         
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 6 1 745 788 250 6 199 826 1 741 2 258 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE        
W  PUBLICZNYCH ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROW. 8 183 263 149 390 183 190 
             
ZDARZENIA LOSOWEGO 9 30 33 16 302 30  51  
         
SPRAWIENIE POGRZEBU 10 90 90 187 412 90 90 
INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE              
OGÓŁEM* 11 10 138 X  13 951 218 9 597 18 227 

w tym :        
   zasiłki celowe specjalne 12 2  463 5 934 1 129 418 2 456 5 200 
POMOC NA EKONOMICZNE         
USAMODZIELNIENIE  13 0 0 0 0 0 
 
 
* w tym dotacja w wysokości 957.830,00zł ze środków rządowych na dożywianie w szkołach 
 
 
 
Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem 23.930.231 zł, z czego najwięcej 
środków przeznaczono na świadczenia fakultatywne tj. zasiłki celowe i w naturze. 
Stanowiły one 58,3 % ogółu kosztów poniesionych przez Miasto na wsparcie osób i 
rodzin w trudnych sytuacjach (tj. 13.951.218 zł.)  
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W roku 2002 pomocą w ramach zadań własnych gminy objęto łącznie 13.397 
gospodarstw domowych, tj. o 17,8 % więcej w stosunku do roku 2001.  
Porównując natomiast  świadczeniobiorców zasiłków celowych wzrost ten wyniósł już 
ponad 19 %. Powodem takiej sytuacji było wzrastające nadal bezrobocie ( stopa 
bezrobocia w Poznaniu na dzień 31.12.02. r. wynosiła 7,1% i wzrosła w stosunku do 
roku 2001 o 1,5 punktu ).  
Sytuacja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w 50% wzroście klientów korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych z tytułu bezrobocia.  

 
 
 
 

ZADANIA OBLIGATORYJNE 
 
Wydatki na świadczenia obligatoryjne gminy w 2002 roku 
 
Rodzaj świadczenia          Kwota 
 
usługi opiekuńcze  6 199 826
posiłek w szkole  1 812 903  
pozostałe posiłki (bony do baru) 1 280 038
zasiłki na ubranie 445 217
pokrywanie kosztów pogrzebu 187 412
świadczenia zdrowotne 149 390
zdarzenie losowe 16 302
schronienie 
 

5 145

ogółem 10 096 233
  
Na zadania obligatoryjne z budżetu miasta wydatkowano 10 096 233 zł., 
z czego największe wydatki poniesione zostały na: 

1. usługi opiekuńcze - stanowią  61,4% ogółu wydatków,  
2. zapewnienie jednego ciepłego posiłku  

a) posiłki w szkole 18% 
b) pozostałe posiłki (bony) 12,7% 

3. pozostałe 7,9% wydatków stanowiły zasiłki na ubranie, pokrycie kosztów 
pogrzebu, pokrywanie kosztów   świadczeń zdrowotnych, zdarzenia losowego,   

     schronienia 
 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi 
opiekuńcze w ramach zawartych przez MOPR umów wykonywały opiekunki 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Firmy 
Gwarant z Głogowa na bezpośrednie zlecenie Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Wykonawcy usług zostali wyłonieni zgodnie z  procedurami wynikającymi z 
ustawy o zamówieniach publicznych.  
 W 2002 roku tą formą pomocy objęto 1.745 osób, w tym 1.408 to osoby samotne, 
337 osoby żyjące w rodzinie.  
Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  

 14



 
Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest także zapewnienie 
gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 
Realizacja tej formy pomocy odbywała się poprzez przyznanie  bonów obiadowych 
do baru oraz pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach.  
 
Z pomocy w formie bonów w roku 2002 skorzystało 1.686 osób (nie obejmuje to osób 
bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych funkcjonujących na 
terenie miasta ). Wydatek na ten cel objął 1.280.038 zł. Kontrahent realizujący bony 
obiadowe dla klientów MOPR został wyłoniony zgodnie z  procedurami wynikającymi 
z ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. przyjęto do realizacji 
„Rządowy Program Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów”, którego celem 
strategicznym było ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Rada Ministrów w rozporządzeniu 
z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy 
w dożywianiu uczniów w 2002 r. ustaliła, że dzieci z rodzin, których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego obowiązującego na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., otrzymują posiłek nieodpłatnie.  
Świadczenie to przyznawane było w oparciu o zasady ustalone w ustawie o pomocy 
społecznej poprzez wydanie decyzji administracyjnej poprzedzonej 
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osób 
ubiegających się o pomoc. 
 

Powyższa pomoc udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej ( w tym 
przypadku rodziców lub opiekunów dziecka ) lub z urzędu – co występuje często na 
podstawie zgłoszenia pedagoga szkolnego. 

Posiłki wydawano w szkołach na podstawie umów zawartych pomiędzy 
dyrektorem MOPR a poszczególnymi szkołami. Rozliczenie wydanych posiłków 
odbywało się w systemie miesięcznym.  
  

Z pomocy w formie posiłków w szkole w 2002 roku skorzystało 3.429 dzieci ze 
137 szkół. Ogólny koszt dożywiania wyniósł  1.907.903 zł , z tego :  

 koszt posiłków             1.812.903 zł 
 środki przeznaczone na utworzenie 4 nowych  

punktów wydawania posiłków  w szkole               95.000 zł  
 
Wykazane koszty uwzględniają dotację ze środków rządowych   w wysokości 
997.830 zł. , z tego 957.830 zł na zapewnienie posiłków. 
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Szczegółowa struktura wydatków na dożywianie dzieci w szkołach w roku 2002 
 
Wyszczególnienie Ogółem 
 
Ogółem liczba uczniów objętych dożywianiem  

 
3.429 

 
Koszt dożywiania – ogółem : 

 
1.907.903 

         ze środków własnych gminy 910.073 
        ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej  957.830 
 
Koszt posiłków – ogółem : 

 
1.812.903 

         ze środków własnych gminy 855.073 
         ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej 957.830 
Środki przeznaczone na zakup sprzętu – ogółem : 95.000 
 
Liczba posiłków 

 
831.293 

 
Średni koszt jednego posiłku 

 
2,18 zł 

 
 
 

Struktura wydatków na świadczenia obligatoryjne gminy 
realizowane przez MOPR w 2002 roku
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ZADANIA FAKULTATYWNE  
 
Zadania fakultatywne stanowią  zasiłki  celowe i w naturze oraz w przypadku 
przekroczenia dochodu określonego w art. 4, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
zasiłki celowe specjalne i zwrotne w części lub całości. 
 
Wydatki na świadczenia fakultatywne gminy w 2002 roku 
 
Rodzaj świadczenia      Kwota 
Zasiłki na czynsz       4 201 884 
Zasiłki na żywność       3 356 147 
Zasiłki na energię, gaz      1 903 381 
Zasiłki  na opał       1 549 802 
Zasiłki na kolonie dla 815 dzieci        443 237 
Zasiłki na wyposażenie szkolne        806 134 
Zasiłki na przedszkole/żłobek        171 852 
Zasiłki na leki          633 150 
Zasiłki inne           885 631 
 
Ogółem               13 951 218 
 
                                                                                                                
           
 
Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 18.227 osób, w 9.597 gospodarstwach 
domowych. Świadczenia w tej formie służą zaspokojeniu  podstawowych   potrzeb. 
W ramach świadczeń fakultatywnych najwięcej środków przeznaczono na: 

 
 zapewnienie ochrony przed utratą mieszkania tj. 54,8% ogółu kosztów 

na pokrywanie kosztów czynszu, energii, gazu, opału, a także pomoc w 
spłacie zadłużenia czynszowego za mieszkania zajmowane w 
zasobach komunalnych i umożliwienie skorzystania z abolicji 
czynszowej; 
 opał był dostarczany w naturze, dostawca został wyłoniony zgodnie z    
 procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych 

 żywność, tj. 24,1% ogółu kosztów na zasiłki celowe, 
 zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży, 

tj.10,2% (zasiłki na wyposażenie szkolne, wypoczynek letni, opłacanie 
kosztów pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu) 
organizator kolonii letnich został wyłoniony zgodnie z  procedurami 
wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

 pozostałe 10,9% wydatkowano na zakup leków, remonty, zakup sprzętu      
gospodarstwa domowego,  środków  czystości, biletów MPK 

 
Ogółem wydatki na świadczenia fakultatywne w 2002 roku wyniosły 13.951.218 zł 
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Wypoczynek letni dla dzieci 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie priorytetowo traktuje pomoc dzieciom. Obok 
realizowania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach ( co należy do zadań 
obligatoryjnych gminy ), w ramach zadań fakultatywnych zapewniana jest dzieciom 
możliwości twórczego, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym poprzez organizację wypoczynku. W 2002r. z pomocy w tej 
formie  skorzystało ogółem 815 dzieci z 641 rodzin na kwotę  443.237 zł . 
Na podstawie procedury przetargowej przeprowadzonej przez MOPR wyłoniono 
trzech oferentów , którzy zorganizowali 7 dwutygodniowych turnusów dla  675 dzieci, 
klientów MOPR : 

• nad morzem -   5 turnusów, w tym jeden o charakterze specjalistycznym,  
• nad jeziorem  -  1 turnus,  
• w górach  -  1 turnus 

Łączny koszt wypoczynku organizowanego przez MOPR wyniósł 353.138 zł.   
 
W indywidualnych przypadkach istniała możliwość dofinansowania wypoczynku 
letniego dzieci ( kolonie, turnusy rehabilitacyjne ) organizowanego przez inne 
podmioty.  Z możliwości takiej skorzystało 140 dzieci na łączną kwotę 90.099 zł.  

 
Liczba gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach zadań 
własnych w 2002 roku wzrosła w stosunku do 2001 roku o 17,8%. Powodem tej 
sytuacji było nadal wzrastające bezrobocie (stopa bezrobocia w Poznaniu  na dzień 
31.12.02r. wynosiła 7,1% i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 1,5 punktu ).Ta 
sytuacja znalazła odzwierciedlenie w strukturze problemów ,  z którymi borykają się 
klienci zgłaszający się do MOPR . W 2002r. nastąpił  wśród klientów wzrost o 50% 
osób bezrobotnych w porównaniu do 2001 roku . 
 
 

Strktura wydatków na świadczenia fakultatywne gminy
 realizowane przez MOPR w 2002 rok
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2.1.3  Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw     
          domowych objętych pomocą materialną 
 
 
W 2002 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i 
zleconych skorzystało   36.669 osób z 15.673 rodzin. Stanowiło to około 6,4 % ogółu 
mieszkańców Poznania . Oznacza to, że co 15 mieszkaniec Poznania korzystał ze 
wsparcia MOPR.  
W porównaniu do 2001 roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy 
materialnej MOPR o ponad 11 % (w roku 2001 udzielono pomocy dla 5,7% 
mieszkańców Poznania). 
  
 
 

Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 
 

Liczba rodzin* 
 

Liczba osób w rodzinach
 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej  

2001r 
 

2002r 

 
% 

wzrostu 

  
2001r      

 
2002r 

Ubóstwo 9 491 11 827 24,6 24 199 28 041

Sieroctwo 43 50 16,3 100 132

Bezdomność 529 402  - 24,0 611 624

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

471 488 3,6 1 462 1 517

Bezrobocie 3 934 5 898 49,9 9 742 13 086

Niepełnosprawność 5 828 6 511 11,7 11 597 12 482

Długotrwała choroba 4 371 4 487 2,6 9 617 10 502

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowaw. 
i prowadzenia gosp. dom.  3 448 3 720 7,9

 

11 042 12 237

Alkoholizm 855 1 006 17,7 1 977 2 671

Narkomania 43 59 37,2 97 111

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 275 331 20,4

 

432 583

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

x x x x x

 
* Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających 

z pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie problemy jakie występują w 
jednej rodzinie, co oznacza, że jedna rodzina może korzystać z pomocy z 
powodu kilku przesłanek. 
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Najczęstszymi powodami korzystania z  pomocy społecznej w 2002 r. było : 
 ubóstwo rozumiane jako dochody na poziomie kryterium dochodowego 

ustawy o pomocy społecznej lub poniżej tego kryterium (art.4.1.)  -          
11.827 rodzin  

 niepełnosprawność –       6.511 rodzin 
 bezrobocie -              5.898 rodzin 
 długotrwała choroba –      4.487 rodzin 
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego –   3.720 rodzin 
 alkoholizm -        1.006 rodzin 

 
W porównaniu do 2000 i 2001 roku problem ubóstwa dotyka coraz większą grupę  
klientów  MOPR (wzrost w 2002r. o 24,6%, natomiast między 2001r. a 2000r. wzrost 
był niewielki i wynosił 1,9%). Coraz więcej spośród nich stanowią osoby, których 
dochody są poniżej minimum egzystencji ( w 2002r. średnia wysokość minimum 
egzystencji dla samotnej osoby dorosłej kształtowała się na poziomie 351,10zł ). 
 
5.898 rodzin otrzymywało pomoc z powodu bezrobocia. Dotyczyło ono 6.019 osób 
zamieszkałych w tych rodzinach. W porównaniu do 2001 roku nastąpił 50%. wzrost 
liczby gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej z powodu 
bezrobocia. Częstokroć w tych środowiskach pojawiały się także inne problemy, takie 
jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
Jest zauważalny na przestrzeni ostatnich  trzech lat  systematyczny wzrost osób i 
rodzin z problemem bezrobocia, które trafiają do pomocy społecznej. 
W wyniku działań  aktywizujących  prowadzonych w ramach pracy socjalnej  545 
spośród osób bezrobotnych podjęło pracę.  
 
 
  
Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców  
objętych pomocą materialną zawiera poniższa tabela : 
 

Struktura demograficzna świadczeniobiorców 

L.p. Typ gospodarstwa domowego Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

1. Jednoosobowe 6.343 6.343 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1.580 3.160 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 7.348 26.542 
4. Bezdomni 402 624 

 
Ogółem 

 
15.673 

 
36.669 
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Z różnych form pomocy materialnej w 2002 roku skorzystało także 6.611  osób z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności / o 270 więcej w stosunku do 2001 r. /, 
w tym : 
 

Osoby niepełnosprawne 

Stopień niepełnosprawności  Liczba osób 

Lekki  1.268 

Umiarkowany  2.600 

Znaczny  1.898 

Dzieci niepełnosprawne 845 

Ogółem 6.611 

 
Wsparcie materialne uzyskało także 4.094 rodzin emerytów i rencistów, w których : 

• emerytura i renta jest jedynym źródłem utrzymania –   3.186 rodzin 
• posiadają dochód mieszany (emerytura i dochód z pracy) – 1.130 rodzin 
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2.2  Zadania powiatu 
 
 
2.2.1  Opieka zastępcza 

 
2.2.1.1. Rodziny zastępcze 
 

Do zadań powiatu należy udzielanie pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych na 
mocy postanowienia sądowego w rodzinie zastępczej po śmierci rodziców 
naturalnych, bądź po pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu im  praw 
rodzicielskich. 
 
Pomoc finansowa dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej polegała na: 

 wypłacie comiesięcznego świadczenia  dla 672 dzieci na kwotę 4.619.031 zł 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka do 

rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 91dzieci na kwotę 115.809 zł ; 

 
Z w/w pomocy w 2002 r. skorzystało 672 dzieci przebywających w 529 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci (524) jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych. W 2002 roku do MOPR zgłosiło się z wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej 76 rodzin zastępczych (60 rodzin spokrewnionych i 16 nie 
spokrewnionych), w których umieszczono 115 dzieci (70 dzieci w rodzinach 
spokrewnionych i 45 nie spokrewnionych). 
Ogółem pomoc finansową udzielono na kwotę  4.734.840,-zł.  
 
W 2002 roku funkcjonowały 4 rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia 
rodzinnego (od maja 2002 –3 rodziny), w których zostało umieszczonych 33 dzieci. 
Stanowią one alternatywną do placówek opiekuńczo-wychowawczych formę opieki 
zastępczej nad dziećmi. 
 

Ilość rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 
 

 
Wyszczególnienie 

 

 
rok 2000 

 
rok 2001 

 
rok 2002 

Ilość dzieci w rodzinach 
zastępczych 

 
808 

 
647 

 
672 

Ilość rodzin ogółem 644 529 529 
   - spokrewnione  - 428 434 
   - niespokrewnione  - 98 91 
   - pogotowia    
      rodzinne 

 - 3 4 
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Z uwagi na dokonaną pomiędzy rokiem 2001 a 2002 zmianę przepisów prawnych 
regulujących działalność rodzin zastępczych, nie można porównywać danych 
dotyczących ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 
 
 
Istnieje konieczność dalszego promowania nie spokrewnionych rodzin zastępczych(w 
tym pogotowi rodzinnych) oraz tworzenia warunków do powstawania nowych 
rodzinnych domów dziecka, w wyniku czego dzieci nie będą umieszczane w dużych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
 
W 2002r. 103 dzieci przestało być wychowankiem rodziny zastępczej, czego 
powodem było: 

- w 49 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
- w 48 przypadkach rozwiązanie rodziny zastępczej, 
- w 2 przypadkach zgon opiekuna, 
- w 4 przypadkach przekazanie wg właściwości do innego powiatu w związku 

ze zmianą miejsca zamieszkania przez rodzinę zastępczą. 
 

Do zadań powiatu należy także pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się i 
integrację ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają 
rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, dom pomocy społecznej, 
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy oraz specjalny ośrodek szkolno – 
wychowawczy.  
 
Pomoc ta polegała na:  

 wypłacie stałej miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 
199 osób na kwotę 878 985 zł.; 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 88 osób na kwotę 
425.581 zł.; 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 57 osób 
na kwotę 272.797 zł.; 

 Ogółem udzielono pomoc na kwotę 1.577.363 zł.  
 
Istnieje potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w 2002r. pełnoletność 
osiągnęło 49 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki 
opuściło 29 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania) oraz 
konieczność pomocy w podjęciu zatrudnienia  przez pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych 
 
W 2002r. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa przeprowadziło na zlecenie 
MOPR szkolenie dla 22 rodzin zastępczych borykających się z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi. Dobry odbiór szkolenia przez rodziny zastępcze 
sprawił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi (głównie w dziedzinie 
szkoleń i wspierania rodzin zastępczych) będzie kontynuowana. 
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2.2.1.2  Instytucjonalna opieka nad dzieckiem 
 
Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu należy także kierowanie 
dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców (na podstawie postanowień sądu 
rodzinnego lub na wniosek rodziców) do instytucjonalnych form opieki.  
 
Do placówek opiekuńczo – wychowawczych dzieci kieruje powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt 
dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego 
rodziców lub opiekuna prawnego (przepis nie dotyczy placówki resocjalizacyjnej). 
Podstawą skierowania do placówki jest: 
1) orzeczenie sądu, 
2) wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. 
 
Powiat kieruje dziecko do odpowiedniej placówki przy pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). 
Właściwy powiat jest zobowiązany do realizacji orzeczeń sądowych zarządzających 
umieszczenie dziecka w placówce. Jeżeli właściwy powiat nie może skierować 
dziecka do placówki z powodu braku placówki określonego typu lub z powodu braku 
miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego 
powiatu w granicach województwa z wnioskiem o skierowanie dziecka do 
odpowiedniej placówki. Powiat, który otrzymał wniosek, nie może odmówić 
skierowania dziecka do placówki, jeżeli: 
1)  placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
2) rodzaj placówki jest zgodny z wnioskiem rodziców (opiekuna prawnego) lub 

orzeczeniem sądu oraz opinią powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
3 ) do wniosku o skierowanie załączona jest dokumentacja. 
 
Na terenie Poznania w 2002r. funkcjonowały następujące typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych : 

- 2 placówki socjalizacyjne (Domy Dziecka), 
- 5 placówek rodzinnych (Rodzinne Domy Dziecka;  Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 

funkcjonuje od 1 września 2002, przebywa w nim 4 wychowanków ) 
- 1 placówka interwencyjna (Pogotowie Opiekuńcze), 
- 1 niepubliczna placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym 

(Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt), 
- 1 miejska placówka dziennego wsparcia – Klub Profilaktyczno – 

Wychowawczy.  
 

Ilość osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie   
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

– wg stanu na 31 grudnia danego roku  
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

Ogólna liczba dzieci wymagających umieszczenia 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 
373 

 
396 

1. Osoby umieszczone w placówkach 
opiekuńczo -wychowawczych na terenie 
Poznania, w tym: 

 
198 

 
224 
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Dom Dziecka 57 79 
Pogotowie Opiekuńcze 130 132 
Rodzinny Dom Dziecka 1 4 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 6 3 
Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt 4 6 
Osoby umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w innych 
powiatach, w tym: 

 
54 

 
86 

Dom Dziecka 24 59 
Pogotowie Opiekuńcze 0 1 
Rodzinny Dom Dziecka 2 0 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 9 3 
Dom Opiekuńczo-Wychowawczy  0 0 

2. 

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 19 23 

 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

 
121 

 
86 

Dom Dziecka lub Rodzinny Dom Dziecka 33 32 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 80 54 

 
3. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 8 0 
 
Porównując lata 2001 i 2002 widoczny jest ponad 6 % wzrost liczby osób 
wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
Z roku na rok wzrasta liczba osób umieszczonych w placówkach z 252 w 2001 r. do 
310 w 2002 r. ( wzrost o 23 % ). Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc w 
placówkach działających na terenie Poznania MOPR wnioskuje o skierowanie dzieci 
do placówek w innych powiatach. Pomimo tego nadal duża grupa dzieci oczekuje na 
wolne miejsca. Wg danych na ostatni dzień 2001r. dotyczyło to 121 dzieci ( tj.32 % 
ogółu wymagających umieszczenia ), w 2002 r. - 86 dzieci ( tj.22 % ogółu 
wymagających umieszczenia).   
 
W Poznaniu istnieje potrzeba utworzenia placówki pełniącej rolę młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego (np. w porozumieniu z powiatem ziemskim). Na terenie 
województwa wielkopolskiego funkcjonują tylko 4 publiczne placówki tego typu oraz 
jedna prowadzona przez zgromadzenie zakonne. 
 
Aktualnie na terenie Poznania działa tylko jedna miejska placówka opiekuńczo -  
wychowawcza dziennego wsparcia - Klub     Profilaktyczno-  Wychowawczy na os. 
Zwycięstwa - która nie zaspokaja istniejących potrzeb. W związku z tym istnieje 
konieczność tworzenia większej ilości placówek tego typu. 
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2.2.2   Domy Pomocy Społecznej 
 
 

Do zadań powiatu realizowanych poprzez MOPR należy kierowanie osób do 
domów pomocy społecznej (art. 10a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 

 
Domy Pomocy Społecznej na terenie Poznania 

L.p. Adres  Liczba miejsc Profil Domu 
 Domu Pomocy Społecznej     

1. ul. Bukowska 27/29 155 dla osób starych 
2. ul. Ugory 18/20 166 dla osób starych 
3. ul. Pokrzywno 1 20 dla osób starych (tylko kobiety) 
4. ul. Konarskiego 11/13 96 dla osób przewlekle chorych somatycznie

5. ul. Niedziałkowskiego 22 35 
dla osób przewlekle chorych somatycznie 
( tylko kobiety) 

6. ul. Sielska 13 92 
dla osób przewlekle chorych somatycznie 
( tylko kobiety) 

7. ul. Św.Rocha 13 60 

dla dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie (dziewczynki w wieku od 3 
lat do 18 lat) 

8. 
DPS Interwencji Kryzysowej , 
Dolne Chyby 10 

18 ( miejsca tylko 
czasowego 

pobytu) 
dla osób znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych 

 
 

W okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. zarejestrowano 1738 spraw 
dotyczących osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej (w roku 2001 - 1707) . 
 
Były to wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej – 634 wnioski, (w roku 
2001 było 690), wnioski o ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
(na podstawie których wydano w 2002 roku 780 decyzji dotyczących odpłatności), a 
także wnioski w sprawie przeniesienia do innego DPS, dotyczące wierzytelności z 
tytułu zadłużenia w odpłatności, prośby dotyczące prolongowania terminu przyjęcia 
do DPS i inne – 1104 (w roku 2001 było 1017). 
 
Po rozpatrzeniu spraw w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wydano 1938 
decyzji administracyjnych, (w roku 2001 – 1581). W 2002 roku w porównaniu z 
rokiem 2001 nastąpił wzrost liczby wydanych decyzji administracyjnych o 23%.  

 
 

Wydano 9 decyzji odmawiających skierowania do DPS, gdyż osoby nie wymagały 
całodobowej opieki i istniała możliwość zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania przez rodzinę lub opiekunki kierowane przez MOPR.  
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Ilość osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie  w domach 
pomocy społecznej – stan na 31 grudnia  

 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

1. Ogółem: osoby umieszczone 
 

268 292 280 

Osoby umieszczone w DPS na terenie 
Poznania, w tym: 

170 193 193 2. 

 mieszkańcy innych powiatów Brak danych 35 23 
Osoby umieszczone w DPS w innych 
powiatach, w tym: 

98 99 87 3. 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 3 12 16 
4.  Ogółem: osoby oczekujące na 

umieszczenie 
191 243 331 

 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
DPS na terenie Poznania ,w tym: 

 
129 

 
160 

 
240 

 
5. 

 mieszkańcy innych powiatów Brak danych 26 16 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
DPS w innych Powiatach, w tym: 

62 83 91 6. 

dla osób przewlekle chorych psychicznie  15 27 30 
 

W 2002 roku w porównaniu z rokiem 2001 nastąpił wzrost liczby osób 
oczekujących na umieszczenie w DPS o 33,5%  (liczba oczekujących w 2001r. – 
248 osób, w 2002r. – 331 osób). 
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W celu umieszczenia mieszkańców Poznania w Domu Pomocy Społecznej  w roku       
2001 i 2002 podejmowano niżej wymienione działania: 

 pozyskiwano miejsca w domach pomocy społecznej poza Poznaniem, 
 występowano do Powiatowych Centrów Pomocy  Rodzinie o skrócenie 

czasu oczekiwania osób zakwalifikowanych do domów pomocy społecznej.  
Wykaz ilości postępowań zmierzających do skrócenia okresu oczekiwania 
przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Rodzaj sprawy 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

Występowanie do Powiatów o umieszczenie 
w DPS mieszkańców Poznania 212 227 

Prośba o skrócenie okresu oczekiwania 5 20 

Razem                                       217 247 

 
W roku 2002  występowano do innych powiatów 247 razy, co skutkowało 
umieszczeniem 87 osób w domach pomocy społecznej poza naszym powiatem. W 
porównaniu z rokiem 2001 w roku 2002 nastąpił wzrost ilości wysłanych spraw do 
innych powiatów w celu umieszczenia mieszkańców Poznania i przyspieszenia 
terminu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów o 
14% (w roku 2002 – 247 spraw, w roku 2001 – 217 spraw). 
 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  
dla osób przewlekle chorych somatycznie i starych(na terenie Poznania)  

Wyszczególnienie Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 

kobiety 1 rok 1-1,5 roku około 2lat 

mężczyźni 1-1,5 roku 2 lata około 3 lat 

 
Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  

dla osób przewlekle chorych psychicznie (tylko poza Poznaniem) 
Wyszczególnienie Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 

 kobiety  około 7 lat 5,5 roku 3,5 roku

 mężczyźni około 7 lat    8,5 roku     5,5 roku 

 

Na terenie Poznania brakuje wystarczającej ilości miejsc w Domach Pomocy 
Społecznej dla osób przewlekle chorych somatycznie i starych. Szczególnie 
dotkliwym problemem jest brak  Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 
chorych psychicznie,  o czym świadczy czas oczekiwania na umieszczenie w 
takich domach (dla kobiet – średnio 3,5 roku, dla mężczyzn-średnio 5,5 
roku)  oraz wzrost liczby mieszkańców Poznania oczekujących na 
umieszczenie (w roku 2001 – 27 osób, a w 2002 roku – 30 osób). 
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2.2.3.  Pomoc finansowa dla uchodźców 
 
Pomoc finansowa dla uchodźców realizowana była na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1.grudnia 2000 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń 
pieniężnych , form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz 
warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy. 
Powyższe rozporządzenie reguluje również zakres form pomocy o jakie można się 
ubiegać : 

1. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania  
2. świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka 
      polskiego, nauką zawodu  

 
W roku 2002 udzielono pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 3 uchodźcom (7 
świadczeń pieniężnych) na łączną kwotę 6.000,00 zł. 
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2.2.4.  Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 
 
Zadania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizowane są w 
oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami. 
 
Osoby powołane do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności  (dane na dzień 31.12.2002 r) : 

 Specjaliści powołani             56 
 Pracownicy obsługi administracyjnej      9 

  Ogółem             65 osób , z tego na etacie 9 osób 
 
W 2002 r. przyjęto łącznie 8.316 wniosków ( wzrost do 2001 o 220 % ) , w tym 
dotyczące uprawnień dla : 

 osób powyżej 16 roku życia 5.037 wniosków 
 osób poniżej 16 roku życia 3.279 wniosków 

 
Najczęstszym celem złożenia wniosku było : uzyskanie uprawnień do pobierania 
zasiłku pielęgnacyjnego, zdobycie odpowiedniego zatrudnienia, możliwość 
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 
możliwość korzystania z karty parkingowej, możliwość korzystania z systemu 
pomocy społecznej oraz z ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej. 
 
Znaczny, roczny wzrost liczby wpływających do Zespołu wniosków spowodowany był 

• zmianą przepisów  
Do zadań podmiotów orzekających włączono orzekanie niepełnosprawności 
wobec dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16 roku życia, w tym przede 
wszystkim w zakresie ubiegania się o uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego 
i zasiłku stałego  

• stale pogarszającą się sytuacją materialną społeczeństwa 
W przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności wobec osoby, która nie 
posiada prawa do świadczeń rentowych, orzeczenie stanowi podstawę 
ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. 

  
Liczba wydanych orzeczeń  

rok 2002  
L.p. 

 
Liczba wydanych orzeczeń  ogółem w  tym 

pierwszorazowe
I. Razem orzeczenia wobec osób po 16 r.ż. 

IA + IB 
 

4 653 
 

3 337 
IA Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 

wobec osób po 16 r.ż. - ogółem 
 

4 216 
 

3 337 
1. Znaczny 596 505 
2. Umiarkowany 1 510 1 152 
3. Lekki 2 110 1 680 
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IB. Orzeczenia o niezaliczeniu osób po 16 r.ż. 
do osób niepełnosprawnych 

 
437 

 
x 

II Razem orzeczenia wobec osób do 16 r.ż. 
IIA + IIB 

 
2 671 

 
2 671 

IIA Orzeczenia o niepełnosprawności dzieci 
przed ukończeniem 16 r.ż. 

 
1 286 

 
1 286 

IIB Orzeczenia o niezaliczeniu dzieci do osób 
niepełnosprawnych 

 
1 385 

 
1 385 

 
Razem I + II 

 
7 324 

 
6 008 

 
 

W przypadku 1.822 wnioskodawców wydano orzeczenia o niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych, w tym wobec osób : 

 po ukończeniu 16 roku życia -      437 orzeczeń  
 przed ukończeniem 16 roku życia -  1.385 orzeczeń 

Tak znacząca liczba osób niezaliczonych do osób niepełnosprawnych spowodowana 
była zaostrzeniem kryteriów medycznych określających możliwość uzyskania 
orzeczenia o niepełnosprawności / dzieci i młodzież / lub stopnia niepełnosprawności 
/ dorośli /. 
 
Koszt jednostkowy wydania orzeczenia w roku 2002 wyniósł 92,9 zł. 
 
 
Kolejnym  zadaniem realizowanym przez Zespół  w 2002 roku było również 
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Ogółem Zespół wydał  3.088 
legitymacji, w tym : 

 dla osób przed ukończeniem 16 roku życia -        26 legitymacji 
 dla osób po ukończonym 16 roku życia -      880  legitymacji 
 na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe - 2.182  legitymacji 

 
W porównaniu do roku 2001 liczba wydanych legitymacji wzrosła o 249 %. 
 
 
Wydatki na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 
roku 2002 przedstawiają się następująco : 
wydatki ogółem  680.410,52 zł ,  
w tym :   

• wydatki osobowe, związane z wydaniem orzeczeń 524.448,15 zł 
• dotacja miejska na realizację zadań Zespołu   155.962,37 zł 
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2.2.5.      Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych 
 
W roku 2002 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczył na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obsługiwane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie środki w łącznej wysokości  4.116.016. zł, które uchwałą 
nr LXXXVII/1000/2002 Rady Miasta z dnia 14.05.2002 r. w sprawie określenia 
realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2002, zostały podzielone w sposób 
następujący : 
 

Podział środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2002 roku 
  

 
l. p. 

 
Nazwa zadania 

 
Kwota na realizację 

zadania w zł. 
 

1 
 
Finansowanie w części lub 
całości kosztów tworzenia i 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej 

 
2 547 756 

 
2 

  
Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

 
1 200 700 

 

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze 

 
307 560 

 
4 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 
60 000 

 
5 

 
Razem 

 
4 116 016 
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2.2.5.1. FINASOWANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KOSZTÓW   
                TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII   
                ZAJĘCIOWEJ 
 
 
W roku 2002 na terenie miasta Poznania  funkcjonowało 8 warsztatów terapii 
zajęciowej w których uczestniczyło 181 osób niepełnosprawnych. Warsztaty te 
prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są to : 
 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które 
prowadzi 2 warsztaty w obiektach : 

 ul. Św. Trójcy 22 „ Pomost”                             - 20 miejsc 
 os. Lecha 40                                  - 20 miejsc 

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa , które prowadzi dwa 
warsztaty w obiektach : 

 Pracownię Terapii Zajęciowej  „Przylesie” na os. Śmiałego 106  
      - 21 miejsc 

 WTZ-„Krzemień” ul. Ognik 20 C                - 25 miejsc 
• Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja”- Warsztaty 

Terapii Zajęciowej ul. Grunwaldzka 88                - 25 miejsc 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących - Warsztaty Terapii 

Zajęciowej ul. Ognik 20 B                  - 25 miejsc 
• Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” - Warsztaty 

Terapii Zajęciowej os. Marysieńki 25                - 25 miejsc 
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Amikus” Warsztaty 

Terapii Zajęciowej os. Rusa 6                  - 20 miejsc 
 

 
W roku 2002 na działalność 8  warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON 
przeznaczono kwotę 2.547.756 zł  ( w 2001 r. – 1.910.643,66 zł ) 
 
Zwiększenie środków na działalność warsztatów w 2002 roku było spowodowane 
przejęciem z Oddziału Wielkopolskiego PFRON dwóch warsztatów.  
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2.2.5.2. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB   

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W 
TURNUSACH REHABILITACYJNYCH 

 
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji  połączona z elementami 
wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, 
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. 
 
Zgodnie z decyzją nr 13 Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych do 
czerwca 2002 roku w turnusach rehabilitacyjnych mogły  uczestniczyć osoby : 
A/ w wieku powyżej 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności    

B/ w wieku do 16 roku życia, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny, 
potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców bądź opiekunów, 
wystawionym przez ZUS, zakład pracy, urząd gminy, OPS, urząd pracy. 

C/ w wieku do 16 roku życia, które uprawnione są do zasiłku pielęgnacyjnego na 
podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z rozporządzeniem MZ i OS, a 
zasiłku nie otrzymują z uwagi na przebywanie w domu pomocy społecznej, domu 
dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, a rodzice nie ponoszą 
odpłatności za pobyt. 

 

Osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w 
turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym. 
 
Ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym mogły korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe lub 
tymczasowe / nie krótsze niż 6 miesięcy/ zameldowanie na terenie miasta Poznania. 
 
Z tych samych środków finansowych mógł być także dofinansowany pobyt opiekuna 
osoby / dziecka niepełnosprawnego w przypadku, gdy jego obecność na turnusie 
wynikała z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarza. 
 
Zgodnie z w/w decyzją, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozpatrując 
wnioski o dofinansowanie brał pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności 
wnioskodawcy oraz uwzględniał na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z 
dofinansowania w roku poprzednim. 
Wysokość dofinansowania uzależniona była od posiadanego stopnia 
niepełnosprawności i stanowiła określony procent od najniższego wynagrodzenia. 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25. 06. 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Dz. U. nr. 96/02 poz.861 /, 
wprowadziło nowe, zasady ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od posiadanego 
stopnia niepełnosprawności i stanowi określony procent od przeciętnego 
wynagrodzenia określanego w Monitorze Polskim ( dotychczas od najniższego 
wynagrodzenia ). 
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Poza tym ustawodawca wprowadził nowe pojęcie „dochodu”, które obok 
posiadanego aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę 
uzyskania dofinansowania.  
W 2002 roku  wpłynęło  3407 wniosków  o dofinansowanie do pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym, w tym  560 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  
 
Po dokonanej, uchwałą Rady Miasta nr VI/35/IV/2002 z dnia 17.12.2002 r. korekcie 
dotacja przyznana na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w roku 2002 
wyniosła 1.200.700 zł, w tym : 
 

 
l.p. 

 
Turnusy rehabilitacyjne 

 
Kwota dotacji 

w zł. 
  
 1. 

 
Dorosłe osoby niepełnosprawne 

 
822.462 

  
 2. 

 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 

 
378.238 

 
 

 
Razem 

 
1.200.700 

 
Przyznana z PFRON dotacja pozwoliła na pozytywne rozpatrzenie 2.123 wniosków, 
w tym : 

• 1.176 osób dorosłych wraz z 237 opiekunami, na kwotę 820.727 zł 
•    412 dzieci z 298 opiekunami, na kwotę 356.135 zł 

 
Łącznie na dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych  na turnusach 
rehabilitacyjnych wykorzystano 1.176.862 zł. 
 
Niewykorzystane środki w wysokości 23.838 zł zostały zwrócone do budżetu Miasta 
wg następującego podziału : 

- kwota 1.735 zł – dotyczyła dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych dla osób dorosłych wraz z opiekunami, 

- kwota 22.103 zł – dotyczyła dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. 

 
Przyczyną takiego stanu rzeczy w przypadku osób dorosłych były rezygnacje z 
udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Natomiast w przypadku dzieci i młodzieży 
stwierdzono brak aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez 
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, które jest jednym z 
warunków do otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole turnusów rehabilitacyjnych 
organizowanych przez : 

• Ośrodek Rehabilitacyjny „Pomorze” w Ustce 
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy  „Ewa” w Ustce. 

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły, które nie wnosiły 
żadnych uwag do organizatorów turnusów. 
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Turnusy rehabilitacyjne  w latach 2000, 2001, 2002 

 
Wyszczególnienie 
 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

 
Ilość przyjętych wniosków 

 
3930 

 
3572 

 
3407 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
43,51 

 
41,49 

 
46,61 
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2.2.5.3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA  W SPRZĘT   
               REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I   
               ŚRODKI POMOCNICZE 
 
 
O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne jeżeli :  

- spełniają określone kryterium dochodowe , 
- przedstawią fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego w poniesionych kosztach , 
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności lub ZUS , 
  

Na realizację zadania w roku 2002 przekazano dotację w wysokości 307.560 zł , 
w tym: 
   dla osób dorosłych      209.140 zł 
   dzieci i młodzież     98.420 zł 
 
W roku sprawozdawczym wpłynęło ogółem 359 wniosków, w tym 95 dotyczące 
niepełnosprawnych dzieci i młodzież. 
 
Pozytywnie załatwiono 326 wniosków, w tym 233 wnioski dotyczące osób dorosłych 
oraz 93 wnioski  dzieci  i  młodzieży.  
Realizacja wniosków wyczerpała w 100 % przyznaną dotację 
 
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na dofinansowanie zakupu : aparatów 
słuchowych, wkładek usznych, obuwia ortopedycznego,  pielucho majtek i cewników. 
 
Z uwagi na wyczerpanie dotacji 33 wnioski nie mogły zostać rozpatrzone pozytywnie.  
 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w latach 2000, 2001, 2002 

 
Wyszczególnienie 
 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

 
Ilość przyjętych wniosków 

 
549 

 
640 

 
359 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
99,6 

 
98,9 

 
90,8 
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2.2.5.4. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I 

TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Dz.U. Nr 96/02 poz.861 / 
wprowadziło możliwość dofinansowywania, organizowanych przez osoby prawne i 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, masowych imprez dla 
osób niepełnosprawnych w dziedzinie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
 
Warunki ubiegania się o dofinansowanie  : 

 prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych przez 
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożeniem wniosku 

 udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania 

 udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu 

 
Przedsięwzięcia zgodnie z literą prawa mogły być dofinansowane do wartości 60% 
kosztów przedsięwzięcia. 
 
W roku 2002 wnioski złożyło 5 podmiotów. 
 
 
Dotacja na realizację zadania na rok 2002 przedstawiała się następująco : 
 

 
L. p. 

 
Nazwa zadania 

 
Kwota dofinansowania 

 
 
1 

  
Osoby dorosłe niepełnosprawne 36.600,00 

 
2 

  
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 23.400,00 

 
 

       
RAZEM 60.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38



Wydatkowanie środków na przedmiotowe zadanie przedstawia tabela poniżej : 
 

 
L.p. 

 
Nazwa podmiotu i zadania 

Kwota 
dofinansowania 
dorosłych osób 

niepełnosprawnych

Kwota 
dofinansowania 
dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

1 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej-Zarząd Wojewódzki 
ul. Przemysłowa 45 
„I Europejski Konkurs Plastyczny i 
Literacki Osób Niepełnosprawnych 
i Seniorów 2002” 

7.800,00 
(168 osób) 

 
- 

2 Wielkopolskie Zaplecze 
Rehabilitacyjno - Techniczne 
Spółdzielni Inwalidów 
Spółdzielnia Osób Prawnych  
ul. Gronowa 22 
„IX Polsko Niemiecki Przegląd 
Zespołów Wokalno – 
Instrumentalnych Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie” 
„VI Polsko Niemiecka Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie” 

19.533,33 
( 500 osób ) 

7.366,67 
( 280 osób ) 

3 Towarzystwo Osób 
Niesłyszących  „TON”  
ul. Newtona 3b/9 
„Andrzejki 2002” 
„Mikołajki 2002” 

- 8.000,00 
( 200 osób ) 

4 Stowarzyszenie Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Szansa” 
ul. Czarnieckiego 14/9 
„Wyjazd Integracyjny w ramach 
porozumienia Polsko-Niemieckiego 
do Lineburga i Soltau” 

2.589,98 
( 8 osób ) 

2.700,00 
( 13 osób ) 

5 Wielkopolski Klub Kultury 
Fizycznej, Sportu, Turystyki 
Niewidomych i Słabo widzących 
„Razem”  
os. Kosmonautów 110 
„Tandemowy Obóz Turystyczno-
Sportowy na Wyspę Bornholm” 

6.666,67 
( 10 osób ) 

5.333,33 
( 8 osób ) 

 
6 

                          
 Razem 

 
36.589,98 

 
23.400,00 

 
 
 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.      
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2.2.5.5.      DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER 
                   ARCHITEKTONICZNYCH – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 
 
W planie PFRON na rok 2002 nie przewidziano środków na realizację tego zadania.  
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr XCVIII/1118/02 z dnia 8.10.2002r. ze 
środków budżetu miasta wyasygnowano kwotę 109.097 zł na likwidację barier 
architektonicznych osób  niepełnosprawnych. 
 
W roku 2002 wpłynęło 367 wniosków osób ubiegających się o tą formę pomocy. 
 
Oceny przedstawionych wniosków dokonała 6-osobowa Komisja Kwalifikacyjna ds. 
opiniowania wniosków na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w 
komunikowaniu się, powołana Zarządzeniem nr 3/39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 16.08.1999r.  
 
Przy ocenie wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami : 

 posiadana grupa inwalidzka lub stopień niepełnosprawności 
 sytuacja zawodowa 
 sytuacja mieszkaniowa 
 sytuacja materialna 
 korzystanie wcześniej ze środków PFRON 
 deklarowany udział własny ponad obowiązkowe 20%  

 
Przyznane środki pozwoliły na dofinansowanie wniosków 14 osób na łączną 
kwotę 108.862,36 zł 
 
Wysokość dofinansowania wynosiła do 80% kosztów przedsięwzięcia jednak nie 
więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. 30.929 zł. 
 
Podpisane z wnioskodawcami umowy pozwoliły na : przystosowanie mieszkania do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup specjalnego podjazdu, zakup kuchenki 
gazowo-elektrycznej, itp. 
 
Pozostałe z dotacji 234,64 zł zwrócono na konto do budżetu miasta . 
 
Od 1 stycznia 2002 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z przepisami ustawy do zadań powiatu realizowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie między innymi należy: 

 finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów 

 dofinansowanie sportu ,kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
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Likwidacja barier funkcjonalnych 

 
Wyszczególnienie 
 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

 
Ilość przyjętych wniosków 

 
336 

 
649 

 
367 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
36,3 

 
29,9 

 
3,8* 

* finansowane ze środków samorządowych 
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2.2.6     Interwencja kryzysowa 
 
 

2.2.6.1  Zespoły Wyjazdowe Pierwszej Pomocy w Kryzysie 
 
 Zespół Wyjazdowy Pierwszej Pomocy w Kryzysie prowadził w I półroczu 
2002r. całodobową pomoc bezpośrednią w miejscu zdarzeń wywołujących u ich 
uczestników przeżycia traumatyczne / nagła śmierć bliskiej osoby, podleganie 
przemocy fizycznej, bądź psychicznej, próby samobójcze itp. / .  
 
W okresie od 01.01.2002 do 30.06.2002  ZWPPwK realizując swoje zadania 
programowe, podejmowały działania interwencyjne w 25 przypadkach,  
w tym : 

• 18 zgłoszeń dokonali funkcjonariusze Policji, 
•  6 zgłoszeń wpłynęło ze strony innych instytucji, 
•  1 ze strony Pogotowia Ratunkowego. 

 
Powody podjęcia interwencji w/g częstotliwości występowania były następujące: 
- przemoc w rodzinie            11 przypadków 
- śmierć w wyniku wypadku drogowego         5 przypadków 
- nagła, naturalna śmierć osoby bliskiej        3 przypadki 
- próba samobójcza      3 przypadki 
- pożar w budynku mieszkalnym          1 przypadek 
- bezdomność matki z dzieckiem    1 przypadek 
- eksmisja          1 przypadek 
                                  
Zakres działań podjętych przez interwentów : 
Działania mające na celu zapewnienie poszkodowanym poczucia bezpieczeństwa 
poprzez : 

 ochronę ich obszaru intymności, 
  w razie potrzeby odseparowanie od miejsca zdarzenia ( w szczególnych 

przypadkach skierowanie na miejsca wydzielone w DPS w Chybach ), 
  przedstawienie uprawnień związanych z procedurą dochodzeniowo-śledczą, 
 rozpoznanie możliwości zapewnienia naturalnego wsparcia (zawiadomienie 

rodziny, przyjaciół, ewentualnie bliskich sąsiadów), 
  towarzyszenie we wszystkich działaniach wynikających z potrzeb osoby ( np. 

przy identyfikacji zwłok), 
 towarzyszenie w bólu , m.in. w roli „emocjonalnej gąbki”, 
 świadczenie pomocy związanej z zaburzeniem rytmu funkcjonowania rodziny ( 

np. odebrania dziecka z przedszkola, szkoły), 
 opracowanie i realizacja planu pomocy w okresie minimum 10 tygodni od 

przyjęcia zgłoszenia, w tym m.in. monitorowanie przebiegu procesu żałoby 
 

Działania na rzecz intensyfikacji współpracy funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej 
z interwentami: 

 Dwa spotkania interwentów i koordynatora Zespołów z potrzeby takich 
 spotkań już ze strony poszczególnych Komisariatów. 

 W  kwietniu i maju br. interwenci uczestniczyli w 13 spotkaniach 
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z funkcjonariuszami Policji. Były one okazją do zapoznania policjantów z 
zadaniami Zespołów, ich wyposażenia, a także do przekazania sugestii 
służących usprawnieniu współpracy, wynikających z dwuletnich doświadczeń. 
Uzyskane informacje zwrotne, pozwalają ocenić te spotkania jako bardzo 
pożyteczne nie tylko dla współpracy Policji z ZWPPwK, ale także dla bieżącej 
współpracy komisariatów z filiami MOPR, w zakresie udzielania pomocy 
rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. 

 W dniu 24 maja br. ZWPPwK uczestniczyły, obok innych sił ratowniczych 
miasta, w ćwiczeniach pokazowych nt. „Prowadzenie ewakuacji i udzielenie 
pomocy mieszkańcom budynku mieszkalnego po katastrofie budowlanej”, 
przeprowadzonych na zarządzenie Prezydenta Poznania - Szefa Obrony 
Cywilnej Miasta z dn. 19.IV.2002 r. w sprawie: przygotowania i 
przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego. 

 
Podstawowymi celami ćwiczenia było: 

- doskonalenie funkcjonowania systemu ratowniczego m. Poznania w 
przypadku zaistnienia zagrożenia katastrofą budowlaną, 

- pokazanie współdziałania sił ratowniczych miasta bez względu na 
ich podporządkowanie, 

- doskonalenie procedur postępowania Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w wypadku powstania na terenie miasta 
nadzwyczajnego zagrożenia, 

- pokazanie procedur dotyczących udzielenia mieszkańcom budynku 
wsparcia psychicznego i zabezpieczenia socjalnego 

 
Odnotować należy, iż Wiceprezydent Poznania - Pan Tomasz J. Kayser, dokonując 
podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń, wyróżnił spośród biorących w nich 
udział służb obok Straży Pożarnej, Zespoły Wyjazdowe Pierwszej Pomocy w 
Kryzysie. 
W dniu 11. czerwca 2002 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w 
Poznaniu poinformowała MOPR w Poznaniu o planowanych na dzień 22.06.br. 
ćwiczeniach służb ratowniczych w obiekcie Poznańskiego Centrum Finansowego w 
Poznaniu na Pl. Andersa i zwróciła się z prośbą o udział w ćwiczeniach ZWPPwK. 
Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy pomiędzy PSP i innymi służbami 
współdziałającymi podczas  zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej. 
 
Efekty działalności Zespołu: 

1. W wyniku udzielenia profesjonalnej pomocy osobom przeżywającym kryzys 
psychologiczny czyli konsekwencje zdarzenia krytycznego (takiego jak: 
śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, doznawanie przemocy, próba 
samobójcza i inne zdarzenia traumatyczne), obecności przy osobie 
przeżywającej kryzys poprzez wsparcie i wysłuchanie, nie dopuszczono do  
dekompensacji psychicznej, zachowań autodestrukcyjnych i agresywnych 
jako symptomu tzw. ostrego kryzysu – w 22 przypadkach. 

2. Odzyskanie przez wszystkie osoby, którym udzielano pomocy w kryzysie 
zdolności do samodzielnego pokonywania trudności. 

3. Zainicjowanie procesów zmiany i twórczego wykorzystania kryzysu. 
4. Uruchomienie naturalnych systemów wsparcia ( rodziny, znajomych, 

środowiska pracy ) – w 22 przypadkach. 
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5. Usprawnienie współdziałania  pracowników pomocy społecznej z policją, 
służbą zdrowia i innymi  instytucjami w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji 
kryzysowych. 

6. Doskonalenie zawodowe pracowników Zespołu w zakresie interwencji 
kryzysowej. Nabycie umiejętności prowadzenia terapii krótkoterminowej. 

 
 
Z dniem 01.07.2002 r realizację tego zadania przejął Dom Pomocy Społecznej  
Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. 
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2.2.6.2     Telefon Zaufania – 988 
 
W 2002r. podpisano 4 umowy zlecenia z osobami obsługującymi Telefon Zaufania. 
 
1.  Lekarze psychiatrzy w czasie dyżurów przyjęli łącznie 2.399 zgłoszeń 

telefonicznych. 
Zgłaszana problematyka w/g częstotliwości występowania: 
• Lęki i problemy terapeutyczne     385 
• Zaburzenia psychiczne                367 
• uzależnienia ( alkoholowe, hazard, narkotyki )       276 
• rodzinna         234 
• egzystencjalna      185 
• zaburzenia osobowości       156 
• wychowawcza       138 
• seksualna          98 
• poczucie zagrożenia bytu        96 
• myśli i tendencje samobójcze       51 
• przemoc / fizyczna i psychiczna /      46 
• strata osoby bliskiej         30 
• inne / problemy mieszane z różnych dziedzin /   338 

 
Zakres działań podjętych przez lekarzy psychiatrów:  

• rozmowy terapeutyczne, 
•  wskazania dot. leków, 
• rozmowy wspierające, 
• informacje, gdzie szukać dalszej pomocy /AA, Monar, MOPR, prawnik, PZP/  

 
2.   Liczba przyjętych zgłoszeń telefonicznych w dniu dyżurów prawnika - łącznie 230 

Zgłaszana problematyka : 
• problemy psychiatryczne, psychologiczne, egzystencjalne, 
• problemy małżeńskie, 
• problemy alkoholowe, 
• przemoc w rodzinie, 
• sprawy alimentacyjne, 
• sprawy majątkowe i podatkowe w rodzinie, 
• problemy seksualne, 
• problemy mieszkaniowe, 
• problemy z dziedziny prawa pracy, 
• zwolnienia z pracy. 

 
Zakres działań podjętych przez prawnika: 

• telefoniczna porada prawna, 
• skierowanie osoby do instytucji mogącej udzielić dalszej pomocy w zakresie 

nadania biegu sprawie. 
 

Z dniem 01.07.2002 r realizację tego zadania przejął Dom Pomocy Społecznej 
Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.  
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3.   Ważniejsze inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie zmierzające do poprawy warunków życia 
mieszkańców Poznania 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zgodnie z celami pomocy społecznej 
określonymi w Ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej, a także z 
zadaniami wynikającymi  z Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania, 
podejmuje działania ukierunkowane na pomoc mieszkańcom  Miasta Poznania w 
pokonaniu trudnych sytuacji życiowych w jakich się znajdują. 
Jest to najogólniej  wyrażony cel pomocy społecznej, zawierający w sobie jej 
najważniejsze funkcje, a więc ratownictwo, kompensację, prewencję i promocję. 
 
Realizacja tychże zadań nie byłaby możliwa bez ustawicznego wyposażania 
pracowników MOPR w specjalistyczną wiedzę dotyczącą  problemów społecznych,   
a także  bez nabycia przez pracowników umiejętności pracy w grupie, w kooperacji z  
innymi podmiotami realizującymi te same lub zbliżone cele. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako jednostka zaangażowana w 
różnorodne działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom w trudnych 
sytuacjach, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, poszukuje partnerów 
do swoich działań. Zgodnie z zasadą pomocniczości wkraczamy z naszą ofertą 
wtedy, gdy rodzina, ani jej najbliższe otoczenie,  nie są w stanie rozwiązać swoich 
problemów.  
 
 
 
3.1.  Wprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

rozwiązania strukturalne 
 

3.1.1.  Zespoły Pracy Socjalnej  
 
Od 1.10.2002r. dokonano zmian w strukturze Filii MOPR. Powołano 17 zespołów 
pracy socjalnej, którymi zastąpiono działające dotychczas w Filiach MOPR Działy 
Metodyczne. W każdym zespole pracuje średnio 7 pracowników socjalnych. 
Bezpośrednimi przełożonymi pracowników są kierownicy zespołów.  
Taka struktura pozwala na zwiększenie nadzoru nad  sposobem wykonywania przez 
pracowników socjalnych zadań, ale również zapewnia im łatwiejszy dostęp do 
bezpośredniego przełożonego, a w konsekwencji do doradztwa zawodowego; 
wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach.   
Praca w zespołach pozwala myśleć i pracować w kontekście społeczności lokalnych; 
rozpoznać siły społeczne funkcjonujące w danym środowisku, nie pozostaje bez 
wpływu na  indywidualne rozstrzyganie spraw poprzez zespołowe wypracowywanie 
rozwiązań.  
Ponieważ okres działania zespołów jest zaledwie 3-miesięczny, wnioski płynące z 
analizy ich funkcjonowania zostaną przedstawione w przyszłorocznym 
sprawozdaniu. 
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3.1.2.     Interfilialne Zespoły Problemowe 
 
Interfilialne zespoły problemowe to struktury poziome zrzeszające pracowników 
wszystkich Filii w danym obszarze spraw. Obecnie funkcjonuje 7 zespołów: 

 Zespół ds. osób starszych 
 Zespół ds. osób bezdomnych 
 Zespół ds. osób z zaburzeniami psychicznymi 
 Zespół ds. osób niepełnosprawnych 
 Zespół ds. uzależnień 
 Zespół ds. problemów rodzin 
 Zespół ds. interwencji kryzysowej 

 
Działania Zespołów : 

samokształcenie członków zespołów  poprzez ⇒ 

⇒ 

⇒ 

- Udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne. W roku 2002  w szkoleniach takich wzięło udział 47 
członków zespołów problemowych  

- Prowadzenie ścisłej współpracy z istniejącymi oraz monitorowanie 
powstawania nowych instytucji i organizacji pozarządowych w celu posiadania 
aktualnej oferty  pomocowej dostępnej  mieszkańcom Poznania, a także  
wypracowania dróg wzajemnej komunikacji odnośnie nowych rozwiązań i 
metod pracy. W roku sprawozdawczym szczególnie ścisłą współpracę w tej 
materii  prowadzono z ŚDS Fountain House w Poznaniu , ŚDS w Raszewach, 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii 
Środowiskowej „Integracje” (Zespół ds. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi), 
Warsztatami Terapii Zajęciowej „Nadzieja” (Zespół ds. Osób 
Niepełnosprawnych),  Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny „Koncept” (Zespół 
ds. Rodzin) , Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Poznaniu (Zespół ds. Wsparcia w Kryzysie) i  Polskim 
Towarzystwem Gerontologicznym ( Zespół ds. Seniorów) 

- Wspólne, zespołowe rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów 
klientów, wypracowywanie rozwiązań na drodze „burzy mózgów” podczas 
spotkań zespołów. 

kształcenie pracowników socjalnych poprzez   
- udzielanie bieżących konsultacji pracownikom MOPR 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów  w obszarze specjalizacji 

zespołów. 
- przekazywanie aktualnych informacji dot. oferty pomocowej w Mieście 

Poznaniu 
 
 
Efekty 

Zwiększanie dostępu mieszkańców Poznania do informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy poprzez : 
a. przygotowanie i udostępnienie uaktualnionych ulotek informacyjnych i 

plakatów dotyczących zakresu pomocy dostępnej osobom bezdomnym w 
Poznaniu, które następnie zostały przekazane organizacjom pozarządowym, 
Policji, Straży Miejskiej itp. oraz umieszczenie tych informacji na dworcach 
PKP i PKS w Poznaniu i bieżące uaktualnianie ich  (Zespół ds. bezdomności),  
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b. przygotowywanie cyklicznych sprawozdań o zakresie pomocy udzielanej 
osobom bezdomnym przez placówki stacjonarne w Poznaniu (Zespół ds. 
bezdomności) 

- udział  w prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz 
UAM w Poznaniu badaniach sytuacji osób starszych, u których stwierdzono 
prawdopodobieństwo występowania czynnej lub biernej przemocy. 
Przebadano 40 seniorów, wobec  których stwierdzono występowanie w/w 
zjawiska. Diagnoza ta pozwoliła na podjecie działań naprawczych, a także 
wyznaczyła nowe kierunki działania Zespołu ds. seniorów. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Zaangażowanie pracowników MOPR w działania strategiczne Miasta Poznania 
na rzecz seniorów. W pracach tych prowadzonych przez WZiSS UMP udział 
brało dwóch członków Zespołu ds.  Seniorów. 
Zaawansowanie prac związanych z integracją seniorów  z młodszymi pokoleniami 
oraz lepszą adaptacją tego środowiska do zmieniającej się rzeczywistości 
poprzez  tworzenie kawiarenek informacyjnych. Projekt ten realizowany wspólnie 
z Fundacją Samaritanus w sierpniu 2002r. otrzymał dodatkowe środki od 
sponsorów holenderskich, w grudniu 02r. natomiast wolę współfinansowania 
projektu zgłosiła jedna z niemieckich fundacji. Dzięki zorganizowanej w 2002r. 
konferencji szkoleniowej poznańscy seniorzy spotkali się z praktykami z Wielkiej 
Brytanii i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z projektem. Z programem 
zapoznano również władze Miasta Poznania. 
Propagowanie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego przez  

- seniorów  
- rodziny dotknięte problemami  

poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań, motywowanie do 
aktywnego uczestnictwa w istniejącej w Poznaniu  ofercie.  
W roku 2002 pracownicy MOPR przy udziale innych podmiotów i sponsorów 
zorganizowali następujące imprezy i spotkania: 
 

1. Mszę Świętą z okazji Dnia Seniora w Farze Poznańskiej w dniu 
2.10.02r. 

2. Biesiadę Seniorów w DPS ul Ugory w dniu 17.09.02 , w której 
uczestniczyło  150 osób 

3. Poranne seanse filmowe dla rodzin ( w tym rodzin zastępczych) dzięki  
podjętej w tym zakresie współpracy z Fundacją „Familijny Poznań” 

4. Zajęcia na pływalni przy ul. Wronieckiej w Poznaniu dla dzieci - 
sponsorowane przez Radę Osiedla św. Łazarza –styczeń 02- 26  

 
 
Zespół ds. Rodzin w ramach współpracy prowadzonej z Fundacją Pomocy Samotnej 
Matce „Pro Vita”  współorganizował  szereg spotkań integracyjnych, w których udział 
wzięły dzieci znajdujące się zarówno pod opieką MOPR, jak i Fundacji (ok. 10 
uczestników)  Były to m.in.: 

- spotkanie gwiazdkowo- noworoczne -  styczeń 02r.  
- spotkanie Wielkanocne -  kwiecień 02r.   
- piknik majowy -  maj 02 r.  
- wycieczka do Rogalina -  październik 02r. 
- udział w seansie filmowym -  listopad 02r. 
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Ponadto, jak co roku pracownicy MOPR przy udziale funkcjonujących w środowisku 
sił społecznych, jak również życzliwych naszej działalności sponsorom,  
zorganizował wieczerze wigilijne, w których  uczestniczyło 225 osób starszych i 
samotnych oraz imprezy  gwiazdkowo- noworoczne dla  541 dzieci (w tym 320 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym) . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49



 
3.2.     Realizacja „Programu pomocy rodzinom z problemem    
          alkoholowym”. 

 
 
Zgodnie z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dnia 26 października 1982 roku prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki 
na realizacje Programu pozyskano z rozdziału 8536 – przeciwdziałanie 
alkoholizmowi.  

 
CEL PROGRAMU : 
REDUKCJA ORAZ ZAPOBIEGANIE SZKODOM SPOWODOWANYM 
WYSTĘPOWANIEM W RODZINIE PROBLEMU ALKOHOLOWEGO, POPRZEZ 
OBJĘCIE RODZIN KOMPLEKSOWĄ POMOCĄ O CHARAKTERZE ZARÓWNO 
NAPRAWCZYM, JAK I PROFILAKTYCZNYM. 

 
Do realizacji Programu zatrudniono 6 specjalistów i 2 konsultantów. 
 
Współpracę kontynuowano z 77 rodzinami (wcześniej objętych Programem Pomocy 
Rodzinom Wielodzietnym) w tym:  
- 159 dorosłych członków rodziny w tym: 

• 74 osoby z problemem alkoholowym  (64 mężczyzn i 10 kobiet) 
- 300 dzieci - w tym 22 pełnoletnich  
jak również 32 nowymi rodzinami – wskazanymi przez pracowników socjalnych 
spełniających kryteria doboru do programu. w roku 2002.     
 
 
 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE BYŁY NA WIELU PŁASZCZYZNACH :  
 

 Diagnozowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi (w przypadku rodzin kontynuujących udział w programie – 
ewentualna weryfikacja diagnozy po ocenie efektów podejmowanych wcześniej 
działań ) oraz opracowanie indywidualnych planów pomocy. 

 
 Kontynuacja pracy z  rodzinami uczestniczących w programach ubiegłorocznych; 

 
 Umożliwienie dzieciom twórczego, aktywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Oferta MOPR w tym zakresie 
obejmowała zorganizowanie dwutygodniowego pobytu dzieci nad morzem. Z 
kolonii specjalistycznych skorzystało ogółem 121 dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. W trakcie wypoczynku  - organizowanego przez kontrahenta 
wybranego przez MOPR w trybie ustawy o zamówieniach publicznych  „Porta 
Mare” sp. z o.o. w Dziwnówku -  realizowany został program socjoletapeutyczny 
zawierający elementy profilaktyki uzależnień. Natomiast w okresie letnim 25 
dzieci brało udział w obozach  socjoterapeutycznych organizowanych przez 
Firmę TABOR   
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 Dzieci uczestniczące w programie uczestniczyły również w wyjazdach 

terapeutyczno wypoczynkowych. Dla 49 dzieci i 9 rodziców zorganizowano 
wyjazd   do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Błażejewku k/Kórnika w 
terminie od 29-11-2002 roku do 1-12-2002 roku. Natomiast w dniach od 6-12-
2002 roku do 8-12-2002 roku odbył się wyjazd dla 50 dzieci do 
Agroturystycznego Pensjonatu Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Zajaczkowie 
k/Pniew. 

 
 Głównym celem było wprowadzenie dzieci na drogę zdrowienia poprzez 

stworzenie im warunków do poważenia przez nie same zaprzeczeń 
alkoholizmowi rodziców. Podczas wypoczynku dostarczano wiedzy na temat 
alkoholizmu, stworzono  warunki do bezpiecznego odreagowania uczuć 
związanych z problemem alkoholowym, ćwiczono umiejętności optymalnego 
zachowania.   

 
 W dniu 16-12-2002 roku zorganizowano akcję świąteczną.  

o W Spektaklu Teatralnym zorganizowanym w sali widowiskowej 
Grunwald w Poznaniu pt. „Choinkowe świecidełka”  wzięło udział 320 
dzieci z  rodzin z problemami uzależnień. 

o Wszystkie zaproszone dzieci zostały obdarowane przez Świętego 
Mikołaja drobnym upominkiem i poczęstunkiem. 

o Dla 197 gimnazjalistów zostały przekazane materiały edukacyjne 
rozwijające zainteresowania dzieci mogące tworzyć alternatywę do 
dysfunkcyjnych form spędzania czasu wolnego.  

 
 

Rozliczenie finansowe Programu 
 

 
Rodzaj przedsięwzięcia 

 

 
TERMIN  

 
KOSZT  

 

UDZIAŁ  
% 

DOTACJI 
 

zatrudnienie   8   specjalistów maj- październik 83 740,74 41,9 

 
kolonie specjalistyczne 

 
okres wakacyjny 77 230,00 32,0 

 
wyjazdy terapeutyczno – 
wypoczynkowe 

listopad/grudzień 10 722,01 11,9 

 
impreza świąteczna 
 

grudzień 26 553,91 13,3 

SUMA  198 246,66 99,1 
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EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ  : 
 

EFEKTY ILOŚCIOWE : 
• motywowanie do leczenia odwykowego –  17 osób podjęło uczestnictwo w 

grupach aa oraz w spotkaniach terapeutycznych  organizowanych przez 
poradnie odwykowe  

 
• 14 osób podjęło uczestnictwo w spotkaniach dla osób współuzależnionych 

       
• 31 wniosków o przymusowe leczenie zostało skierowanych do komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

• abstynencja 9 osób objętych programem (rozumiana jako minimum 12 
miesięczny okres niespożywania alkoholu pod żadną postacią )  

 
• korzystanie z pomocy wolontariuszy z centrum wolontariatu - 7 

 
• 61 dzieci uczestniczy w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych, grup al.-

ateen, oratoria, klubów kuratorskich, pracowni działań twórczych, klubu 
sreduszko przy tpd oraz caritasu parafilanego 

 
• 16 dzieci uczestniczyło w programie starszy brat – starsza siostra 

• 5 rodziców nawiązało kontakt z psychologiem i pedagogiem szkolnym  

• 6 osób podjęło leczenie psychiatryczne   

• sprawy dot. poprawy sytuacji mieszkaniowej (wnioski do zkzl, wykupienie 

mieszkania, zamiana, wnioski o lokal zastepczy) – 14 

• podjecie przerwanej nauki – 5 

• pojecie działań w kierunku poszukiwania pracy – 18 

• podjęcie zatrudnienia (również sezonowo lub dorywczo) – 15 

• kwalifikacje dzieci na wyjazdy wypoczynkowe i terapeutyczne : 
 

- 9 dzieci wzięło udział w obozie terapeutycznym ii stopnia dla dzieci z 
rodzin dotkniętych alkoholizmem 

- 26 dzieci wzięło udział  w obozie terapeutycznym i stopnia 
- 18 dzieci wyjechało na kolonie organizowane przez komisję 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
- 1 dziecko uczestniczyło w obozie sportowym organizowanym przez 

urząd miasta z funduszu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym 
- 1 dziecko skorzystało z wyjazdu organizowanego przez oratorium tęcza 
- 1 dziecko uczestniczyło w wyjeździe organizowanym przez sportowe 

stowarzyszenie inwalidów 
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• podejmowanie działań prawnych : 

- sprawy o znęcanie fizyczne i psychiczne, molestowanie seksualne – 13 
- sprawy rozwodowe, separacje – 13 
- sprawy alimentacyjne – 12 
- odizolowanie agresora od rodziny - 9 

 
EFEKTY JAKOŚCIOWE : 
- podjęcie współpracy przez rodziny – wyrażanie pozytywnych intencji dot. 

efektywności Programu  
- budowanie pozytywnych relacji ze wszystkimi członkami rodzin, sąsiadami 
- uzyskanie przez rodziny wiedzy z zakresu uzależnień 
- redukcja systemu zaprzeczeń – wzrost zaufania w stosunku do realizatorów 

Programu  
- osłabienie oporu przed korzystaniem z zewnętrznego systemu wsparcia  
- wykształcenie umiejętności konstruktywnego działania podejmowanych  w 

sytuacjach konfliktowych oraz nabywanie umiejętności korzystania ze wsparcia 
społecznego 

- wprowadzanie metod świadomego wspierania dzieci  - zainteresowanie rozwojem 
dzieci, modelowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań , rozwijanie 
zainteresowań, zwiększenie dbałości o zdrowie, osłabienie reakcji nerwicowych, 
poprawa komunikacji (podejmowanie trudnych tematów dot. uzależnień i 
wiążących się z tym  kryzysów rodzinnych). W trakcie trwania Programu 
uzyskiwano informacje ze szkół o poprawie funkcjonowania dzieci.           

 
Powyższe efekty były możliwe do osiągnięcia dzięki wzajemnej współpracy osób 
realizujących Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym zarówno z 
pracownikami socjalnymi jak i z przedstawicielami organizacji i instytucji 
podejmującymi tematykę związaną z problematyką uzależnień. Doskonalenie wiedzy 
z zakresu problematyki uzależnień, omawianie na cotygodniowych spotkaniach i 
studiowanie indywidualnych przypadków - pozwala na wymianę doświadczeń oraz 
przenoszenie sprawdzonych rozwiązań pomocowych do swojej praktyki zawodowej. 
Otwarta dyskusja i wymiana pomysłów służy też zwiększeniu efektywności i 
skuteczności działań w rozwiązywaniu istotnych problemów rodziny. Zespół w trakcie 
spotkań bardzo często podejmuje dyskusje na temat skuteczności pracy socjalnej i 
poradnictwa prowadzonego na rzecz rodzin. Praktyka w pracy z rodzinami z 
problemem alkoholowym pokazuje, że istotą poradnictwa winna być pomoc rodzinie 
we wskazaniu alternatywnych sposobów służących samodzielnemu rozwiązaniu 
problemów.  
Szczególną współpraca polegała na:   

• spotkaniach grupy superwizyjnej prowadzonej przez dr hab. Lidię 
Ciepiałkowską (analiza szczególnie trudnych przypadków) 

• omówienie zasad działania świetlic socjoterapeutycznych z p. dr 
Dariuszem Rosińskim i p. dr Alicją Smelkowską – Zdziabek. 

• konsultowanie przypadków wykorzystań z p. dr hab. Marią Beisert, oraz p. 
Eweliną Baron z Komitetu Ochrony Praw Dziecka 

• konsultacja w sprawie grupy z p. Renatą Puszczewicz 
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• konsultacja w sprawie zaburzeń jedzenia u dzieci z p. Magdaleną Stawicką 
i p. Małgorzatą Sibrech – Wąsik 

• Spotkanie superwizyjne z dr Dariuszem Rosińskim dot. zasad prowadzenia 
grup 

• Udział w Konferencji „Dziecko pod parasolem prawa” zorg. Przez KOPD i 
Fundację „dzieci niczyje” 

• Konsultacje z p. Anną Groth – Instytut Pediatrii UAM  
• Konsultacje w sprawach możliwości pomocy osobom uzależnionym z 

terapeuta uzależnień MONAR p. Dariuszem Arciszewskim    
• spotkanie z zespołem ds. uzależnień działającego w strukturach MOPR  
     mającego na celu określenie zasad i form współpracy  

także Stowarzyszeniem „Sedno”, poradniami odwykowymi, policją, sądem 
rejonowym, poradniami zdrowia psychicznego, poradniami pedagogiczno – 
psychologicznymi, świetlicami socjoterapeutycznymi, szkołami, Kościołem, 
Stowarzyszeniem Pracownia Działań Twórczych,  itp.  
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3.3. Organizowanie i poszerzanie oferty pomocy osobom 

bezdomnym 
 

Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 
- Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot 
- Ośrodek dla Bezdomnych w Poznaniu 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce 
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
- Towarzystwo Św. Brata Alberta w Poznaniu 
- Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych Betlejemka 
- Komisariat Dworcowy Policji Poznań Główny 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
- Wydział Polityki Społecznej WUW 
 
Wprowadzone nowe działania: 
- Regularne, comiesięczne spotkania organizacji i instytucji zajmujących się 

udzielaniem pomocy osobom bezdomnym. W spotkaniach uczestniczą 
przedstawiciele Wydziału Zdrowia I Spraw Społecznych UMP, Wydziału Polityki 
Społecznej WUW. Spotkania mają na celu: 

o poszerzanie doświadczeń,  
o lepsze poznanie się podmiotów pracujących na rzecz tej samej grupy 

odbiorców, 
o zapoznanie się z ofertą świadczeń poszczególnych placówek (spotkania 

odbywają się w różnych placówkach stacjonarnych) 
o omawianie indywidualnych przypadków, dyskusję nad merytorycznymi 

zagadnieniami związanymi z problematyką wychodzenia z bezdomności. 
 
- Nawiązanie ścisłej współpracy z Komisariatem Dworcowym Policji Poznań 

Główny: 
o Zorganizowanie dyżurów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu na Dworcu Głównym (informowanie o możliwości 
uzyskania pomocy, wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach)1 

o Przekazanie do dyspozycji Policji odzieży pozyskanej z Monar-Markot dla 
osób bezdomnych, 

o Wydawanie w Filii Grunwald MOPR biletów kartkowych PKP na przejazd 
do schronisk lub noclegowni w Wielkopolsce na podstawie wniosku 
pracowników MOPR dyżurujących na Dworcu lub Policjantów Komisariatu 
Dworcowego2. 

                                                 
1 Podczas 15 dyżurów w okresie listopad – grudzień 2002 na dworcu pracownicy spotkali 148 osób 
bezdomnych. Z tej liczby osoby, które były  zainteresowane schronieniem stanowiły ok. 30% ogółu. 
Skierowanie po bilety kartkowe wydano 23 osobom 
2 Przyjęto – po konsultacjach z organizacjami oraz Policja zasadę niewydawania biletów na Dworcu – 
lecz zapewnianie osobom bezdomnym możliwości ich otrzymania (dzięki skierowaniu). Pozwala to na 
weryfikację osób, które faktycznie chcą z tych biletów skorzystać i uniknięcie sytuacji odsprzedaży 
biletów na dworcu PKP. 
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- Wprowadzenie nowych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
podmiotami udzielającymi pomocy osobom bezdomnym: 

o Umożliwienie pracownikom socjalnym organizacji pozarządowych 
odbywanie staży w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, mających na celu 
zapoznanie się z naszą specyfiką działań, pomoc w poruszaniu się w 
„sprawach urzędowych”, wymianę doświadczeń – w roku 2002 odbyły się 
dwa takie staże. 

 
 

ODBIORCY USŁUG W PLACÓWKACH DLA BEZDOMNYCH  
MIEJSCA NOMINALNE 

 
 

 

 
Odbiorcy usług Liczba miejsc 

w 2000 
Liczba miejsc 

w 2001 
Liczba 

miejsc w 
2002 

Liczba miejsc w placówkach 
(ogółem) 900 913 1027 

 
Rodziny x 64 110 

Samotne matki, samotni ojcowie 
(rodziny niepełne) 145 175 127 

Samotni mężczyźni 

183 214 

220 + 80 
miejsc w 

noclegowni 
(I,II,III oraz 

X,XI,XII 
2002) 

Miejsca w placówkach 
prowadzonych dla wszystkich 
osób bezdomnych (samotni i 
rodziny) 

572 460 490 
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3.4. Zadania Kampanii „Żebractwo to wybór, nie konieczność” 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
Misja działań: 
- Żebractwo to wybór, nie konieczność. Należy tworzyć takie warunki, aby każda 

osoba zajmująca się żebractwem miała możliwość uzyskania pomocy niezbędnej 
do tego, aby zaprzestać tego zajęcia.  

- Dzieci, które zasługują na szczególną opiekę – muszą być chronione przed 
żebractwem, nie mogą być wykorzystywane przez dorosłych o tego celu. 

 
CEL: 
Dotarcie z informacją o możliwości uzyskania pomocy do osób żebrzących.  
 
Działania prowadzone w 2002 roku: 

 Rozpoznawanie środowiska osób żebrzących i udzielanie niezbędnej pomocy  
o Wspólnie ze Strażą Miejską zwiększono liczbę patroli i okres ich 

przeprowadzania. W roku 2001 Kampania prowadzona była przez 
MOPR w miesiącach sierpień, październik i listopad. W bieżącym roku 
Kampania trwała  od czerwca 2002 – do grudnia 2002. W roku 2001 
funkcjonowało 5 patroli, w roku 2002 było ich 8. 

o Pomimo znacznie dłuższego okresu prowadzenia rozpoznania sytuacji 
osób żebrzących w środowisku w bieżącym roku oraz zwiększenia 
liczby patroli – pracownicy spotkali 44 osoby żebrzące. W roku 
ubiegłym było tych osób 66. 

o Analiza wskazuje na zmniejszenie liczby osób spotykanych przez 
patrole i zajmujących się żebractwem3, pomimo stałej liczby 
prowadzonego w środowisku rozpoznania oraz wprowadzonej 
zasady elastycznego określania czasu dyżurów w środowisku. 
Zapobiegało to ewentualnym „oczyszczaniem” się miejsc zajmowanych 
przez osoby żebrzące w spodziewanych przez nie godzinach 
prowadzenia patroli. I tak w pierwszym podanym okresie patrole 
spotkały 25 osób żebrzących. W drugim – zaledwie 16. Natomiast w 
trzecim okresie było ich 8. W pierwszym okresie patrole spotkały 8 
dzieci wykorzystywanych do precederu żebractwa – zarówno w II  jak  i  
w III było tych dzieci troje i były spotkane przez patrol tylko jeden raz. W 
I okresie osoby spotykane częściej niż raz stanowiły 44% spotykanych 
osób żebrzących, w drugim okresie 30%, w trzecim 12,5%, (i była to 
osoba znana z poprzednich patroli). Przy czym istotne jest to, że te 
osoby spotykane były kilkakrotnie już wcześniej i informowały, iż nie 

                                                 
3 Miarodajnym okresem, w którym można sprawdzić, na ile Kampania proponowana przez środowisko 
poznańskie okazała się skuteczna, jest porównanie III okresów realizowania Kampanii : 
Okres I – czerwiec – sierpień 2002 
Okres II – wrzesień – październik 2002 
Okres III – listopad – grudzień 2002 
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zrezygnują z żebrania. Natomiast pozostałe osoby spotkane po raz 
pierwszy przez Zespół; Strażnik Miejski, pracownik socjalny – nie 
pojawiły się na ulicy po raz drugi.  

o Wymienione 3 osoby, które od czerwca spotykane są regularnie w 
różnych częściach Miasta Poznania – zostały objęte rozpoznaniem w 
środowisku zamieszkania. Jedna osoba nie chce podać pracownikom 
adresu tymczasowego pobytu, nie jest zainteresowana skorzystaniem 
ze schronienia w żadnej placówce stacjonarnej, niechętnie rozmawia z 
pracownikiem i znana jest Policji i Straży Miejskiej z częstych awantur 
wszczynanych na ulicy. Sytuacja pozostałych dwóch osób znana jest w 
pracownikom socjalnym – jedna z nich otrzymuje z MOPR rentę 
socjalną z tytułu sprawowania opieki nad ubezwłasnowolniona żoną, 
druga ma stabilną i dobrą sytuacje finansową i nie jest zainteresowana 
żadną pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 
 Ochrona dzieci wykorzystywanych do żebractwa 

o Każda osoba spotykana z dzieckiem była informowana o 
konsekwencjach, jakie wiążą się z wykorzystywaniem dzieci do 
procederu żebractwa. W roku ubiegłym patrole spotkały 24 dzieci, w 
bieżącym roku patrole spotkały 14 dzieci. Problem osób żebrzących z 
dziećmi dotyczył tylko obcokrajowców. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może 
objąć tych osób pomocą. Mogą to czynić organizacje pozarządowe, z 
którymi w tym zakresie współpracujemy. Często jednakże możliwości 
organizacji ograniczają się tylko do pomocy doraźnej, co nie rozwiązuje 
problemu nielegalnie przebywających w Polsce żebrzących osób, które 
stoją na skrzyżowaniach z dziećmi. 

o W roku 2002 podjęto interwencję wobec osób żebrzących z dziećmi 
dwukrotnie. Każdorazowo kobiety (narodowości ukraińskiej i 
mołdawskiej) były odwożone na Komisariat Policji.  

    
 Oddziaływanie na społeczność lokalną 

o 14 czerwca 2002 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona 
kampanii; „Żebractwo to wybór, nie konieczność” w której uczestniczyli 
m. in. przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UPM, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka, Stowarzyszenia Monar – Markot i innych partnerów 
Kampanii.  

o Zauważono również wzrost wrażliwości mieszkańców Poznania na 
problem osób żebrzących - w bieżącym roku otrzymaliśmy 10 telefonów 
od mieszkańców Poznania informujących o przypadkach żebrania na 
terenie Miasta – w każdej sytuacji pracownik socjalny podejmował 
interwencję i starał się dotrzeć z informacja i pomocą do osób 
żebrzących.  
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3.5.    Udział MOPR w ważnych inicjatywach społecznych  

 
 

3.5.1. Program KINO FAMILIJNE 
 

Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Familijny Poznań 
 
 
 
 
Działania : 
W 2002 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, dzięki inicjatywie 
Fundacji Familijny Poznań, umożliwił rodzinom korzystającym z pomocy MOPR 
udział w bezpłatnych seansach filmowych. 
Uruchomiony przez Fundację Familijny Poznań program ma na celu stworzenie 
oferty kulturalnej dla rodzin ze środowisk zagrożonych i dotkniętych problemami 
społecznymi. 
Zadaniem programu jest wskazywać rodzinom z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Stwarza on 
możliwość dostępu rodzinom, dzieciom i młodzieży do życia kulturalnego i 
społecznego miasta Poznania oraz utrwalenie pozytywnych postaw prorodzinnych.  

 
Efekty : 
W 10 seansach „Kina Familijnego” uczestniczyło 880 osób – klientów MOPR. 

     
 
3.5.2. Akcja „Pogotowie Świętego Mikołaja” 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu 
- Wydział Oświaty w Poznaniu 
- Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne (ok. 60 placówek) 
 
Działania : 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu włączył się w prowadzoną przez 
Wielkopolski Bank Żywności akcję „Pogotowie Św. Mikołaja”. Celem akcji było: 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem ubóstwa dotykającego ich 

rówieśników,  
- zwiększenie aktywności  najmłodszych i uczenie ich zachowań proobywatelskich 
- udzielenie wsparcia tej grupy dzieci i młodzieży, które z różnych przyczyn, mogą 

zostać pozbawione radości otrzymywania „prezentu od Św. Mikołaja” 
 
W ramach akcji podjęte zostały następujące działania: 
- zbieranie przez dzieci darów, upominków, zabawek dla rówieśników, 
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- wskazywanie przez pedagogów szkolnych oraz pracowników socjalnych dzieci, 
które powinny otrzymać paczkę świąteczną, 

- przygotowywanie paczek przez WBŻ zawierających zebrane dary, 
- dystrybucja paczek poprzez MOPR ( w celu uniknięcia stygmatyzacji ubóstwem 

w szkołach), 
 
Efekty : 
W wyniku Akcji paczki świąteczne zawierające zabawki, przybory szkolne itp. trafiły 
do 1650 dzieci z terenu  Poznania. 
 

3.5.3. Paczki Żywnościowe dla podopiecznych MOPR 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu 
 
Działania : 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności przygotował 180 paczek z podstawowymi produktami 
żywnościowymi takimi jak mąka, makaron, cukier itp. Przygotowane paczki trafiły do 
Filii MOPR, aby w okresie  świątecznym uruchomić pomoc doraźną dla tych osób, 
które po raz pierwszy zgłaszają się do MOPR, lub które przez dłuższy czas nie 
korzystały z żadnej pomocy i ich sytuacja uległa ponownie pogorszeniu. Ze względu 
na niezbędny czas potrzebny do przeprowadzenia wywiadu i uruchomienia pomocy 
finansowej dla rodzin, takie bezpośrednie, udzielane natychmiast wsparcie ma duże 
znaczenie dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych 
potrzeb najuboższych mieszkańców Poznania. 
 
Efekty : 
Paczki żywnościowe jako element podstawowej pomocy doraźnej otrzymało 180 
osób. 
 

3.5.4.      „Gwiazdkowa niespodzianka” 
 

Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- I Zbór Kościoła Chrześcijan Babtystów w Poznaniu  
 
Działania : 
W październiku 2002 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
zwrócił się I Zbór Kościoła Chrześcijan Babtystów z zaproszenie do udziału w akcji 
„Gwiazdkowa Niespodzianka”. We współpracy z amerykańską organizacją 
charytatywną Samaritan’ Purse przygotował paczki rzeczowe (zawierające zabawki, 
pomoce szkolne, coś z odzieży, słodyczy i kosmetyków), które zostały na 
spotkaniach świątecznych przekazane dzieciom podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie.  
 
Efekty : 
Paczki trafiły do 160 dzieci z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa, uzależnień, 
bezrobocia itp. 
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3.6.      Współpraca z ośrodkami  wsparcia 
 
Ośrodki wsparcia to środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku  i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.   
W roku 2002 usługami świadczonymi przez w/w placówki objęte zostały następujące 
kategorie klientów MOPR 
 
3.6.1.  Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
W ramach pracy prowadzonej z osobami z zaburzeniami psychicznymi w roku 2002 
współpracowano ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Poznaniu przy ul. 
Rawickiej 51 prowadzonym przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i pomóc” oraz 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Raszewach, gmina Żerków (na mocy 
porozumienia zawartego w dniu 17.09.2001r.  pomiędzy MOPR w Poznaniu 
reprezentowanym przez Dyrektora MOPR, p. Włodzimierza Kałka a ŚDS w 
Raszewach, reprezentowanym przez Dyrektora, p. Romana Roszaka). 
W obu tych ośrodkach skierowane osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego, usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pomocy w dostępie do 
specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych.  
Do ŚDS w Raszewach, ze względu na jego stacjonarny charakter i realizację usług 
mieszkaniowych  skierowano osoby, które  z powodu  aktualnej sytuacji życiowej nie 
mogły pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Zadaniem Domu jest 
przygotowanie przebywających tam osób do samodzielnej egzystencji lub 
funkcjonowania w DPS .  
 
W roku 2002 do  ŚDS  „Fountain House” w Poznaniu skierowano 23 osoby, 
natomiast do ŚDS w Raszewach- 2 osoby 
 
 
 
3.6.2.   Ośrodki wsparcia dla osób starszych, samotnych 
W celu zapewnienia osobom starszym i samotnym niezbędnej pomocy usługowej, 
spożywania pełnowartościowych posiłków, a także umożliwienia im utrzymania 
kontaktu z otoczeniem,  współpracowano z Domami Dziennego Pobytu oraz 
Dziennymi Oddziałami Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu. 
 
W 2002r. skierowano do nich: 

DDPS nr 1- 15 osób 
DDPS nr 2- 18 osób 
DDPS nr 3- 13 osób 
DDPS nr 4- 34 osoby 
DDPS nr 5-   9 osób 
 

Dzięki współpracy z w/w placówkami udało się łącznie 89 osobom zapewnić 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb zarówno bytowych, jak i społecznych  w ich 
środowisku  zamieszkania. 
 
 
 
 

 61



3.6.3.  Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych 
Współpraca z ośrodkami wsparcia dla osób bezdomnych realizowana jest w 
następujących płaszczyznach: 
- Wydawanie decyzji kierujących  do Ośrodka dla bezdomnych w Szczepankowie - 

w roku 2002 wydano 540 decyzji kierujących osoby bezdomne do OdB 
- Sporządzanie opinii dotyczących zasadności wydania przez Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu skierowania do Domu 
Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych Markot w Poznaniu, przy ul. 
Starołęckiej – w roku 2002 pracownicy socjalni sporządzili 22 takie opinie, 

- Opracowywanie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności dla 
osób bezdomnych, nieubezpieczonych, które nie mogą zostać objęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu i realizowanie ich z wykorzystaniem 
wsparcia udzielanego w placówkach stacjonarnych – w roku 2002 w trakcie 
realizacji było 10 Programów 

 
 
 
 
3.6.4.  Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, problemem 
alkoholizmu, itd. 

Na terenie Miasta Poznania funkcjonuje 29 świetlic środowiskowych i 
terapeutycznych. W ramach współdziałania z ośrodkami wsparcia Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu podejmuje następujące działania: 
- ustalanie wspólnie z placówkami możliwości przyjęcia dziecka i objęcie 

programem terapeutycznych – jako dodatkowy element pracy socjalnej na rzecz 
rodziny, 

- rozpoznawanie sytuacji rodzin dzieci objętych wsparciem świetlic – na wniosek 
specjalistów z placówki – i udzielanie niezbędnego wsparcia, 
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3.7.   Wprowadzone w MOPR nowatorskie formy pracy z klientem 
 
 
3.7.1. Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana Na Rozwiązaniu BSFT- 

prowadzona przez pracowników MOPR pracujących z rodzinami dotkniętymi 
problemem przemocy domowej. Zasady, procedury diagnostyczne i techniki 
związane z prowadzeniem w/w terapii pozwalają zarówno na podejmowanie 
efektywnych działań pomocowych w stosunku do ofiary, jak i pozwalają na 
nawiązanie kontaktu ze sprawcami przemocy. Od maja 2002r. tą forma 
pomocy objęto 11 osób. 7 z nich podjęło systematyczne współdziałanie z 
wykorzystaniem w/w terapii.  

 
 
3.7.2. Program Starszy Brat - Starsza Siostra  

Program ten jest realizowany przez Fundację Pomocy Samotnej Matce „Pro- 
Vita”  w Poznaniu od 1998r. przy corocznie zwiększającym się udziale MOPR. 
Program jest adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, żyjących w rodzinach 
objętych świadczeniami pomocy społecznej, w których obserwuje się 
występowanie problemów społecznych i dysfunkcjonalność.   
Obecnie w Programie uczestniczy 52  dzieci, z których każde uzyskuje 
wsparcie „programowego” starszego brata lub siostry. Monitorując przebieg 
programu i losy objętych nim uczestników, pracownicy MOPR obserwują 
korzystne zmiany w funkcjonowaniu objętych nim dzieci, jak i ich rodzin. Dzieci 
uzyskują wsparcie i akceptacje wolontariuszy i ich rodzin, obserwują  
funkcjonowanie rodzin prawidłowo realizujących swe funkcje, uczą się 
aktywnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, uzyskują pomoc 
w edukacji, a także możliwość zmiany dotychczasowego systemu wartości; 
obserwacji korzyści, jakie wynikają z edukacji, przyjaźni, rozwijania własnych 
zainteresowań. Istotnym walorem Programu jest to, że jego cele osiągane są 
w sposób naturalny, spontaniczny, a więc  najbardziej efektywny. W 
konsekwencji korzystne działania Programu przenoszone są na całą rodzinę 
objętego nim dziecka. 

 
 
3.7.3. Wideotrening komunikacji w pracy z rodzina wieloproblemową.  

Pracownicy  MOPR, pracując z rodzinami zwrócili uwagę na poważne 
problemy z właściwą komunikacją wewnątrzrodzinną generującą wiele 
dodatkowych problemów, mogącą prowadzić nawet do zaniku więzi. 
Poszukując skutecznych form pracy z rodzinami, podjęto decyzję o  
wprowadzeniu pilotażowego programu stosowania  Wideotreningu 
Komunikacji VIT (Video Interaction Training). Metoda ta jest krótkim, 
intensywnym sposobem pomocy (przeciętnie 8 sesji) skierowanym głównie do 
rodzin wieloproblemowych, w których rodzice nie radzą sobie z budowaniem 
prawidłowych więzi ze swoimi dziećmi  ( często na skutek braku wzorców z 
własnego dzieciństwa).  VIT posługuje się przede wszystkim obrazem, słowa 
mają tu mniejsze znaczenie. Z tego powodu jest on bardzo skuteczny w 
przypadku rodzin z trudnościami w porozumiewaniu się słownym, rodzin z 
dziećmi o zaburzonym rozwoju społecznym, rodzin zastępczych i 
adopcyjnych. Metoda polega na rejestrowaniu przez trenera codziennych 
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sytuacji z udziałem i rodziców. Materiał ten  jest następnie analizowany z 
członkami rodziny ze wskazaniem na pozytywne zachowania i ich 
wzmocnienie. Kolejne sesje poszerzają i utrwalają  pozytywne momenty 
rodzinnych interakcji. W ramach pilotażowego programu VIT w MOPR pracę 
tą metodą rozpoczęło w październiku 2001r.  3 pracowników MOPR.  
 
Efekty : 
W marcu 2002r. zaobserwowano pierwsze efekty w postaci wzmocnienia i 
utrwalenia, a także wytworzenia  pozytywnych relacji wewnątrz  rodzin 
objętych programem. Okazały się one bardzo dobrym podłożem do 
prowadzenia z nimi pracy  w kierunku zmiany trudnej sytuacji życiowej. Co 
więcej, zmiany zaobserwowali u siebie również pracownicy stosujący w/w 
metodę. Dostrzegli oni w sobie przewartościowanie polegające na 
wydobywaniu z rodziny jej zasobów, a nie wyłącznie problemów. Ponadto stali 
się lepszymi obserwatorami, zwracającymi uwagę na drobne interakcje, 
pozornie nieistotne zachowania. Pracownicy realizujący pilotażowy program 
po zdaniu egzaminów uzyskali tytuł trenera stażysty VIT i prawo do 
samodzielnego wykorzystywania w/w metody w pracy z rodziną. W roku 2002 
programem tym objęto 9 rodzin. 
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3.8. Inne rozwiązania będące efektem wspólnych inicjatyw   
         pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych. 

 
 
3.8.1. Współpraca ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 
 
Działania : 
W listopadzie 2000 r. MOPR podpisał umowę z ELSA Poznań w sprawie udzielania 
porad prawnych przez studentów IV i V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji 
UAM klientom poznańskiego MOPR-u w ramach utworzonej Studenckiej 
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (SUPP). Porady dla klientów MOPR udzielane są 
na terenie Filii MOPR Nowe Miasto i Grunwald. Do współpracy włączono 36 
studentów prawa, którzy udzielają porad w zakresie :prawa cywilnego, prawa pracy i 
prawa administracyjnego. 
Na życzenie klienta studenci przedstawiają pisemne stanowisko w poruszanej 
sprawie z uwzględnieniem wskazań dotyczących trybu dalszego jej załatwienia. 
Wszystkie opinie prawne konsultowane były i zatwierdzane przez opiekuna SUPP. 
W roku 2002 z w/w porad skorzystało 249 osób. 
 
 
3.8.2.   Projekt INFO – CAFE DLA SENIORÓW 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
- Fundacja Samaritanus z Warszawy 
 
Działania : 

Celem projektu Info-Cafe jest przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów w 
społeczeństwie, zwiększenie fizycznej i psychicznej aktywności ludzi starszych, 
ich reintegracja ze społeczeństwem, upowszechnienie wśród seniorów idei 
wolontariatu . 
Projekt Info-Cafe jest częścią ogólnopolskiego projektu AS (Aktywizacja 
Seniorów), którego autorem jest Fundacja „Samaritanus”. Uruchomienie 
pierwszej w Poznaniu „Kawiarenki Informacyjnej” opierającej się o pracę 
wolontariuszy – seniorów pozwoli na stworzenie poznańskim seniorom warunków 
do zdobywania niezbędnych informacji, wymiany doświadczeń i idei, tworzenia 
poczucia „bycia potrzebnym”, nawiązywania relacji międzypokoleniowych i 
wewnątrzpokoleniowych. 
 
Projekt zakłada wykorzystywanie potencjału tkwiącego w osobach starszych do 
wspierania siebie nawzajem, przekazywania informacji o seniorach i dla 
seniorów. 
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W roku 2002 Zespół pracujący nad projektem, w którego skład wchodzili 
członkowie Zespołu Problemowego ds. Seniorów MOPR, działacze Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele Fundacji 
„Samaritanus” prowadzili następujące działania: 

- Poszukiwanie środków finansowych na działalność Kawiarenki (pozyskanie 
środków holenderskich na wyposażenie Kawiarenki, złożenie wniosku do Urzędu 
Miasta Poznania na 2003 rok, w grudniu 02r. natomiast wolę współfinansowania 
projektu zgłosiła jedna z niemieckich fundacji), 

- Zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla osób zaangażowanych w realizację 
projektu tworzenia „kawiarenek informacyjnych”, 

- Organizowanie spotkań z przedstawicielami Miasta oraz innych organizacji i 
instytucji, na których przedstawiane były założenia projektu. 

 
Efekty : 
Info-Cafe w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 5 rozpocznie działalność w lutym 2003. 
 
 
 
 
3.8.3.   Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny „KONCEPT”  
 
W 2002r. pracownicy socjalni MOPR rozpoczęli działania zmierzające do utworzenia 
Stowarzyszenia, którego zadania uzupełniałyby ofertę pomocy MOPR. W tej chwili 
trwają prace końcowe związane ze sformalizowaniem działalności. Członkami 
Stowarzyszenie jest 40 pracowników socjalnych. jednym z jego celów jest utworzenie 
środowiskowej świetlicy z elementami socjoterapii dla dzieci  z rejonu Wildy. We 
wrześniu 2002r. złożono wniosek o przyznanie środków z Miejskiego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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4.  Współpraca ze środkami masowego przekazu 
 

 
 

W 2001 roku – podobnie jak w latach poprzednich – w MOPR podejmowano i 
kontynuowano działania propagujące idee pomocy społecznej w środkach 
masowego przekazu. Z dziennikarzami ścisły kontakt utrzymuje rzecznik prasowy 
MOPR. Koordynując współpracą z mediami, rzecznik przygotowuje i aktualizuje 
bieżące informacje, zajmuje się sprawami wymagającymi interwencji, promuje 
inicjatywy MOPR i dba o wizerunek społeczny instytucji, odpowiadając na pytania 
dziennikarzy, zainteresowanych pracą MOPR, innowacyjnymi działaniami oraz 
realizacją świadczeń na rzecz mieszkańców Poznania, znajdujących się w 
sytuacjach trudnych społecznie (np. świadczenie pomocy osobom bezdomnym, 
niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom starszym, 
chorym psychicznie itd. itp.). Rzecznik prasowy MOPR utrzymywał również stałą 
współpracę z Biurem Prasowym i Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta 
Poznania.  

 
W celu polepszenia dostępu do informacji wewnątrz MOPR w styczniu 2002 r. 

wydano Biuletyn Informacyjny MOPR, zawierający znowelizowaną Ustawę o pomocy 
społecznej. Dla potrzeb osób zainteresowanych Sekcja Rehabilitacji Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych opracowała w grudniu 2002 r. „Vademecum świadczeń dla 
osób niepełnosprawnych” na rok 2003.  
 
W sposób ciągły utrzymywana jest ścisła współpraca pomiędzy MOPR a mediami 
poznańskimi, które informowane są o pracy bieżącej MOPR, jak i znaczących 
wydarzeniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Ośrodek, np. :  

• zorganizowanie imprez dla dzieci podopiecznych MOPR i seniorów 
• realizowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 
• zasady udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków PERON 

(ze szczególnym uwzględnieniem programu ortopedycznego) 
• prowadzenie kampanii „Żebractwo to wybór, nie konieczność” 
• prowadzone w Poznaniu działania w zakresie  rozwiązania problemu 

bezdomności oraz rodzin eksmitowanych 
• tworzenie systemu opieki zastępczej w Poznaniu 
• zmiana siedziby MOPR 
• realizowanie „Rządowego programu - Wyprawka szkolna” 
• organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
• usamodzielnianie wychowanków domów dziecka 
• zasady przyjęć i czas oczekiwania na DPS 
• utworzenie Rodzinnych Domów Pomocy 
• wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 
• współuczestniczenie MOPR w akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” 
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W I półroczu 2002r. MOPR miał kontakt z 85 przedstawicielami różnych 
mediów, w tym dwukrotnie na zorganizowanych przez Ośrodek konferencjach 
prasowych poświęconych : 
1.   dożywianiu dzieci w szkole – 22.03.2002r., na której obecnych było 9. 

przedstawicieli różnych mediów  
2.  kampanii „Żebractwo to wybór, nie konieczność” – 14.06. 2002r.,w której brało 

udział 8 dziennikarzy. 
 

 
W II półroczu natomiast przedstawiciele MOPR uczestniczyli w 2 debatach 

telewizyjnych, zorganizowanych przez Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej, 
prowadzonych przez red. Jerzego Nowackiego, na temat :  
1.  „Żebractwo, bezdomność, bieda” – 14.11.2002r.   
2. „O prawach dziecka” – 13.12.2002r. 
 
Najczęstszy kontakt z mediami miał charakter : 

• informacyjny -  168 razy  
• interwencyjny -    34 razy  
• promocyjny -      4 razy   
• wyjaśniający –    15 razy 

 
W roku 2002 ogółem współpracowano z 28 publikatorami (19 w 1. półroczu i o 9. 
więcej w 2. półroczu). Z Biurem Prasowym Prezydenta współpracowano natomiast w 
9 przypadkach (7 razy w 1 półroczu i 2 razy w 2. półroczu).                                                                
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5. Zatrudnienie w MOPR 
 
Wg stanu na 31.12. 2002 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał 
291 osób – bez urlopów wychowawczych i etatów refundowanych  (w przeliczeniu 
na etaty 285,1).  
 
W ogólnej liczbie zatrudnionych : 

 161 osób stanowią pracownicy bezpośrednio kontaktujący się z klientami, 
w tym : 

o 131 osób   to rejonowi pracownicy socjalni, 
o 30 osób to pracownicy socjalni nie pracujący w rejonach 

opiekuńczych oraz specjaliści z różnych dziedzin  : konsultanci    
psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, prawnicy,   
 

 39 osób  to kadra kierownicza : 
Dyrektor MOPR    1 osoba 
Z-cy Dyrektora MOPR   2 osoby 
Kierownicy Filii     6 osób 
Kierownicy Działów    4 osoby 
Kierownicy Sekcji     9 osób 
Kierownicy Zespołów Pracy Socjalnej  17 osób 
 

 82 osoby  to obsługa i administracja : 
Dział Organizacyjny            12 osób  
Dział Ekonomiczny            20 osób 
Sekcje Świadczeń w Filii            32 osoby 
Pozostali pracownicy            16 osób 
 

 9 osób  to pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności  

 
 
 

Zgodnie z art. 46 ust. 8  ustawy o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej 
zatrudniają pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w 
stosunku 1 pracownik na 2 tys. mieszkańców.   MOPR nie spełnia standardów 
przyjętych w wyżej powołanej ustawie. 
W Poznaniu na 1 rejonowego pracownika socjalnego wg stanu na 31.12.02 r. 
przypadało 3 641 mieszkańców. Braki etatowe w tej grupie pracowników wynoszą 
około 129 etatów.  
 
 
MOPR prowadzi  sprawy związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym :     

 pracowników MOPR         291 pracowników 
 wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka        31 wychowanków 
 klientów MOPR       2.768 klientów MOPR  
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Sprawy organizacyjno - prawne MOPR : 
 

1. W 2002 r. opracowano projekt Statutu MOPR dostosowując jego zapisy do 
aktualnego zakresu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu.  

 
Zarząd Miasta Poznania uchwałą nr 625/02 z dnia 02.08.2002 r. zatwierdził 
Statut MOPR. 

 
 
2. Opracowano i przedłożono w Urzędzie Miasta Poznania projekt Regulaminu 

Organizacyjnego MOPR dostosowując jego zapisy do Statutu.  
 
 
3. W roku 2002 w ramach zadań dodatkowych prowadzono : 

 
 obsługę finansowo – księgową :  
• Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
• 5 Rodzinnych Domów Dziecka 
• Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 
 

 pobieranie odpłatności rodziców  naturalnych za pobyt dzieci w   
     placówkach opiekuńczo – wychowawczych : 

• Domu Dziecka nr 1 
• Domu Dziecka nr 2 
• Pogotowia Opiekuńczego 
• Klubu Profilaktyczno - Wychowawczego 
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6. Potrzeby  w zakresie pomocy społecznej 
 

1. Zwiększenie środków finansowych na realizację zasiłków celowych w 
ramach zadań własnych gminy realizowanych przez MOPR 
Plan wydatków MOPR na rok 2003 w zakresie  realizacji zasiłków celowych w 
ramach zadań własnych gminy obejmuje 16.000.000 zł i jest o 12 % mniejszy, w 
porównaniu do wykonania finansowego z roku 2002.  
Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę klientów, w tym zwłaszcza z tytułu 
ubóstwa ( porównując lata 2001 i 2002 wzrost o 2.300 rodzin tj. 24,6% ), oraz  
wzrost kosztów utrzymania, pozostawienie planu na poziomie 16.000.000 zł może 
w konsekwencji spowodować niemożność objęcia pomocą ok. 1 900 środowisk 
wymagających wsparcia / tj. 14 % klientów zadań własnych /.  
 

 
2. Zapewnienie środków na realizację fakultatywnych zadań zleconych gminie 

W planie wydatków MOPR na rok 2003 nie przewidziano środków na realizację 
zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, 
przyznawanych głównie z powodu bezrobocia.  
Na dzień 31.12.2002 r. stopa bezrobocia dla miasta Poznania wynosiła 7,1%, co 
oznacza 21.725 osób bezrobotnych. W przeciągu całego 2002 r. MOPR objął 
wsparciem materialnym 6.019 osób, tj. 27,7 % bezrobotnych poznaniaków. Z 
uwagi na ograniczone środki finansowe z pomocy w formie zasiłków okresowych, 
kierowanych głównie do rodzin z problemem bezrobocia, skorzystało tylko 1.980 
rodzin, tj. 32,9% bezrobotnych klientów MOPR. Realizacja wypłat zasiłków 
okresowych nastąpiła w ostatnim kwartale 2002 r. 
 

 
3. Poprawa infrastruktury socjalnej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu 

usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz zapewnienie opieki 
zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej : 

 
a. Tworzenie kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Miasta 

Poznania. 
W 2002 r. na terenie Poznania funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, w 
których przebywało 31 wychowanków. Placówka rodzinna zapewnia 
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, 
w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Zapewnienie takiej formy opieki 
nad dziećmi jest zatem korzystniejsze z punktu widzenia rozwoju dziecka.  
Wg danych na dzień 31.12.2002 r. na umieszczenie w Domu Dziecka lub 
Rodzinnym Domu Dziecka oczekiwało 32 dzieci, co odpowiada utworzeniu co 
najmniej 4 placówek rodzinnej opieki zastępczej. 

 
b. Utworzenie   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Na terenie Miasta Poznania funkcjonuje tylko jedna placówka opiekuńczo-
wychowawcza o charakterze resocjalizacyjnym  Dom Opiekuńczo- 
Wychowawczy dla Dziewcząt dysponujący 30 miejscami. Ze względu na 
przyjmowanie do placówki wyłącznie dziewcząt w czasie pobierania nauki w 
gimnazjum, w roku 2002 umieszczono w niej 6 osób, podczas gdy liczba 
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dzieci oczekujących na umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym na dzień 31.12.2002 r. wynosiła 54.  
Z uwagi na kierowanie do placówki resocjalizacyjnej wyłącznie dzieci 
niedostosowanych społecznie, które wymagają zapewnienia resocjalizacji, 
rewalidacji, możliwości leczenia uzależnień oraz zdobycia kwalifikacji 
zawodowych, konieczne jest zapewnienie możliwości umieszczenia dziecka 
w placówce w krótkim czasie po wydaniu orzeczenia sądowego.   
Starając się zabezpieczyć miejsca dla osób oczekujących, w 2002 r. na 
wniosek MOPR 23 dzieci zostało skierowanych do placówek opiekuńczo-
wychowawczych na terenie innych powiatów. 

 

c. Zwiększenie możliwości pozyskiwania mieszkań z komunalnych 
zasobów lokalowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych 
MOPR w trakcie realizacji zadania związanego z usamodzielnianiem 
wychowanków napotyka na problemy w tym zakresie, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób opuszczających domy dziecka, które zmuszone są 
wracać do poprzednich środowisk.  
Tylko w roku 2002 pełnoletniość osiągnęło 49 wychowanków rodzin 
zastępczych, a 29 wychowanków pochodzących z terenu Poznania opuściło 
placówki opiekuńczo-wychowawcze.  
Spośród 26 wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i 
rodzin zastępczych ubiegających się w roku 2002 o przyznanie mieszkania, 
21 zostało wpisanych na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego.  Mieszkanie uzyskało 
natomiast 5 osób. 

 
d. Wspieranie inicjatyw promujących rodzinne formy opieki zastępczej nad 

dzieckiem. 
Zdecydowaną większość wśród poznańskich rodzin zastępczych stanowią 
rodziny spokrewnione z dzieckiem ( ok. 90 %). W związku z koniecznością 
przeprowadzenia zmian w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do czego 
zobowiązują standardy zawarte w przepisach, występuje konieczność 
powoływania rodzin zastępczych niespokrewnionych. W ten sposób dzieci, 
zamiast trafić do dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych, mogłyby być 
umieszczone w rodzinnych formach opieki. Istnieje zatem potrzeba 
kontynuowania działań promujących tworzenie rodzin zastępczych 
niespokrewnionych. 

 
e. Utworzenie 70 miejsc w DPS dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie .   

Miasto Poznań nie posiada na swoim terenie  Domu Pomocy Społecznej o 
tym profilu . Mieszkańcy Poznania, wymagający udzielenia pomocy w tym 
zakresie kierowani są do domów, funkcjonujących w innych powiatach. 
Wg stanu na 31.12.2002r. na umieszczenie w DPS dla Osób Przewlekle  
Psychicznie Chorych oczekiwało 30 osób, natomiast ponad 45 osób 
oczekiwało na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Z uwagi 
na wieloletni okres sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi 
psychicznie oraz małą rotację miejsc w tego typu placówkach, należałoby 
zapewnić miejsca dla wszystkich osób oczekujących. Aktualnie okres 
oczekiwania na miejsce wynosi od 3,5 do 5,5 roku. 
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f. Zwiększenie ilości miejsc w Domach Pomocy Społecznej dla Osób 

Przewlekle Chorych Somatycznie i Starszych 
Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową liczby osób oczekujących na  
umieszczenie w DPS. Na dzień 31.12.02 r. oczekiwało 240 osób, co w 
stosunku do roku 2001 daje wzrost na poziomie 23,1%.  
Uwzględniając potrzeby mieszkańców Poznania, stwierdzono potrzebę 
utworzenia dodatkowo 100 nowych miejsc dla osób przewlekle, somatycznie 
chorych oraz 80 miejsc w DPS dla osób starszych wymagających 
całodobowych opieki.  

 

 
4. Zwiększenie środków na realizację zadań MOPR finansowanych z 

Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W roku 2002r. ze względu na brak wystarczających środków MOPR nie był w 
stanie w pełni zaspokoić potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie : 
• dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych - na 3 407 złożonych 

wniosków, środki pozwoliły na dofinansowanie wyjazdów dla 2 123 osób 
• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – otrzymana dotacja pozwoliła 
na realizację 326 spośród 359 złożonych wniosków  

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych -  w planie 
PFRON na rok 2002 nie przewidziano środków na realizację tego zadania.  
Dzięki wyasygnowaniu przez Radę Miasta Poznania 109.097 zł udało się 
zrealizować 14 wniosków.  353 osób ubiegających się o tę formę pomocy nie 
mogło jednak skorzystać z dofinansowania. 

 
 
5. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych MOPR 

W Poznaniu nie jest realizowany ustawowy zapis mówiący o jednym      
pracowniku socjalnym przypadającym na 2.000 mieszkańców ( na  rejonowego 
pracownika socjalnego wg stanu na 31.12.02r. przypadało 3 641 mieszkańców ). 

 
Z roku na rok wzrasta liczba klientów korzystających z pomocy materialnej MOPR 
( między 2001 a 2002 rokiem nastąpił wzrost o 11,4 % ), głównie w zakresie 
świadczeń celowych, których procedura przyznania jest bardzo pracochłonna 
(wymagają kilka razy w roku przeprowadzania postępowania administracyjnego). 
W 2002r. liczba klientów korzystających z pomocy w ramach zadań własnych 
wzrosła o 17,8 % w porównaniu do roku poprzedniego. 
Pozostawienie zatrudnienia na stałym poziomie przy wzroście liczby osób 
korzystających ze wsparcia MOPR doprowadzi w konsekwencji do obniżenia 
jakości świadczonych usług. 

 
 
 
 
 

 
Opracowanie zbiorcze przygotowała : Bernarda Gan i Adrianna Weber 
Tel. kontaktowy : 860-99-05 
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